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ANGLEKASIU KAIMELYJE 
SUDEGE DVYLEKA 

NAMU.
Pittsburgh, Pa. — Dvylcka 

namu, prigulinti prie Hillman 
Coal Co.,

S E N S A CINGA PASAKA 
SENSACIJŲ GODŽIAI 
AMERIKOS SPAUDAI 
IR JOS SKATYTO- 

JAMS.

SZEIMYNA
PASIDAUGINO

SUGRYŽO ISZ LIETUVOS 
SU EKSTRA VAIKAIS, 

DABAR VALDŽE JU 
NEINLEIDŽE.

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOS
NORĖJO NUŽUDINT 

BUVUSI KARALIŲ.
Bdlgradas, Rumnunijc- — Te

legramai isz Sidiaficos prano- 
sza kad tonais 'buvo užsi'keiso-

SMARKI AUDRA PADARE 
DAUG BLEDES.

Griszkabudis, Szakiu aps — 
Liepos 17 diena pro Kulczirus

,4? />!< Anglu Kalboj “Poster” 
Kontestas.

Barking’o, prie Alle
gheny upes, sudege ana diena; Oelb E. Botkin, 
bledes padaryta ant $65,000. 
Daugelis žmonių likos iszgel- 
beta isz deganeziu st ubu per 
ugnagos'ius kurie pribuvo isz 
Springdale, New Kensington ir 
Parnassus. Priežastis ugnies 
yra nežinoma, kuri greitai pla
tinosi ir ugnagesiai juju nego
tino ti'k apsauginėje kitas loc- 
nastes pri'gulinczias prie kom
panijos.

Now Yorkas. — Kažkoks 
kurs sakosi 

esąs buvusio caro Mikalojaus 
gydytojo sūnūs ir del to gerai 
pažinojęs caro szeimyna 
atidengti “
būtent, kad viena caro Mikalo
jaus dukterų, Anastazija, esan
ti gyva, gyvenanti Bavarijoje 

“Frauvon 
Ji radus prie-
Leuchtenbergi.

, žada 
didele paslaptį

— Buvo tai szi- 
paeziule Kaži-

UŽPYKO ANT GARNIO, 
NUŽUDĖ PACZIA-

Los Angeles, Calif. — Ed
gar Burnett, korit rektorius, 
taip insiuto ant garnio, kuris 
pas juos atsilankė jau ketvirtu 
kartu, inbego in mieg-kambari 
paleisilamas kelis szuvius in 
savo moteria iTŽmuszdamas ją
ją ant vietos, be’t in kūdiki, ku
ri motoro laiko ant ranku, ne
pataikė. Po tam pats sau palei
do kulka in smegenis.

ir slapstantis vardu 
Tchaikovsky.” 
glaudos pas 
kunigaikszti ir gyvenanti jo 
Seeon pilyj, netoli nuo Obingo.

Botkin buvęs tyczia nuvykęs 
“Frau

ir pažine.*-
in Sceon pili, matęsis su 
von Tchaikovsky” 
kad ji tikrai esanti k įmigai k sz- 
tyte Anastazija, duktė buvusio 
caro Mikalojaus, kurs 1918 me
tais buvo Bolszoviku nužudy
tas Ekaterinburge kartu su vi
sais kitais jo szeimynos 
riais. '

Apie savo atradimą Botkln 
žada tuojau paraszyti 
jau turi paraszes — Amerikos 
spaudai visa eile straipsniu.

na-

ai

GIMĖ SU PLAUKAIS IR 
DANTUKAIS.

Atlantic City, N. J. — Mrs. 
Rita Rossiter, ana diena Drex
el ligoirfbuteje pagimdė dukre
le su ilgais garbiniuotais plau
kais ir ik turjais žemutiniais 

Yra tai pirmas pa
ntai tikimas czionais 

idant kūdikis gimtu su dantu
kais.

dantukais. 
naezuB

vo

NESULAUKE NAUJO KAPO
Mount Holly, N. Y. — Pri

jausdama, kad neužiigio mirs, 
Miss Maryan na Duz, n u važi a- 

pas kontraktori idant jai
issttnurintu puiku kapa ant ka
piniu Columbus, bet Mare ne
susilaukė kapo, nes mire in dvi 
dienas po padarymui kontrak
to. K on t ra k t orius pradėjo sa
vo darba ir iszpildys norą mer
ginoj kada kapa iszmurins- 
PRIVERTĖ SKEPUS

APLEISTI DARBUS.
Steubenville, Ohio. — Kada 

20 Skobai nuėjo dirbti in John
son kasyklas, apie 500 straikie- 
riu neprileido juju, nes strai- 
kieriai turėjo automobilius ir 
net myle kelio buvo užgrude. 
Szerifaa iszvaike visus. Vadas 
straikieriu malsziai kalbėjo su 
akebais ir melde juju idant ne 
eitu in darba, ko ir paklausė. 
NUĖJO PIRKTI GAZOLINO

IR DA NESUGRYŽO.
Rochester, N. Y. — Jlenrikis 

Brandou, 31 mdtu, kuris apsi
vedė vos dvi sau vai tęs adgal, 
važiavo in miešta su savo jau
na paeziule, o kada neteko ga
zolino sustojo, pasiėmė bleszi- 
ne ir pasa'kc pacziulei kad eina 
iii pirmutine stoti (pirkti gazo. 
Lauke nabage, (pakol jaja ne
surado palicijautas verkian- 
czia fordukije. Vyras lyg sziai* 
dienai nesugryžo suraminti sa
vo jauna paeziule.
DINAMITAS SUARDĖ

NAMUS IR BAŽNYCZIA.
Picher, Okla. — Ekspflozije 

dinamito magazine įprio czio- 
naitJiniii kasyklų Vantage Mi
ning Co., suarde kelis darbi
ninku namus be jokiu nelaimiu 
gyvastems o drūtis eksplozijos 
i^zkule iangus stu’bose per pen
kis mylės nuo czionais. Prūtes- 
tonu bažnyczia taipgi likos su- 

' griauta, kada joje atsibuvinejo

SZUNES SUEDE 
BAŽNYCZIA.

Oregon City, Oreg. — Kuni
gas Andrew Knox, 
rius Alaskoje, atsiusite 
draugams Orygon City laiszka 
kuriame skundžiasi, 
nes suede jo bažnyczia.

Kun. Knox sako, kad jis bu
vęs iszkeliaves in tolimas vie
tas, palikes namie tris szunis, 
taipjau maisto jiems — džio
vintos žuvies. Bet jis sutrukęs 
ilgesni laika, ir szunes, pabai
gė savo maista, 
laukan eme esti 
bažnytėles sienas, kurios buvo 
padarytos isz juriu karvių ir 
briedžiu odų.

misionie-
! savo

kad szu-

prasigriauže 
jo nedideles

SUMUSZE ANGLEKASI 
ANT SMERT.

Clearfield, Pa. — Jonas Ru- 
binskas, skobas, kuris dirbo 
Trojan kasylklosia, artimoje 
Hooverhurst, likos sumusztas 
ant sinert per keturis vyrus, 
kurie ateja in jojo szante už
klausė: “ 
kanyklosial” ir pradėjo ne- 
mielaszirdingai muszti žmogų

kasylklosia

ar tu dirlbi Trojan 
” ir pradėjo

,x.I it • «

nuo ko ir mirė, budintojai pa
bėgo automobiliuje.

Hyde City, artglekasis Wil
liam Smith, stovėjo su revolve- 

ran'koje kerszindamas vi- 
darbininlkams nnszovi

nių, jaigu drys eiti in Willey 
kasyklas. Szerifas ji areszta- 
vojo.

PRIVALO GAUTI MEDALI.
Camden, N. J. — “Motor, 

jaigu tavo vyras iszgyveno su 
tavim per aszituoriis metus, tai 
yra tikru narsunu ir muczel- 
ninku!” Taip tarė sudžia Bert
man in Mrs. Ona Stubin, 40 
metu, kuri skunde savo vyra 
Willima, 48 motu už apleidimu 
josios ir nedavimą jai ant už
laikymo.

6udže Bertman klauso kant- 
rei moteres apsakymo per dvi 
valandas, nes mo’tere klegėjo 
be paliovos, kad net sudže ne
žinojo ika su savim daryti, to
dėl nutarė kad vyras, kuris tu
rėtu klausyti savo moteres per 
visa diena, yra tikrai narsunaa 
ir teismą iszmete isz sūdo.

. Stubinas sake, kad jojo “ ka- 
tarinka”
isz vieno gyvenimo ir krauste- 

| si isrz vieno namo inkita.

rill 
siems

Motor

nebuvo užganadiiitd

New York, 
taip: Marcele, 
micro Joneckio isz Balt i mores, 
Md., szeszi metai atgal pasiėmė 
su savim du vaikus iszkeliau- 
dama atlankyti gimines Lietu
voje. Po szesziu metu 
mosi” sugryžo ana 
Amerika ant laivo Borlino 
pajdauginta szeimyna 
veždama da du ” 
kus kuriuos susilaukė Liet u ve
ja su “ 
kos sulaikyta t"
nes kvota ateiviu buvo didesne 
ne kaip paszpartas rode.

Joneckis atvažiavo in 
Yorka pasitikti savo paeziule 
su ekstra

jimas nužudiil'ti buvusi Graiki- pra>sta audra.

sugryžo
‘ ‘ lanki- 

diena iii 
si.

— atsi
eksi ra ’ ’ val-

ek si ra na ir liv y ru, 
Kastelgardcje,

vaikais ir stoja* 
priesz imigracijos valdže sake: 
“asz niekad nepalioviau mylė
ti savo paezia ir vaikus ir es 
miu pasirengiąs priimti ir tuos 
ekstra vaikus kurie yra ne ma
no,”
žino, kad vyra apgavo, bet už 
tai gailesi ir jai vyras dovano
jo už sulaužima prisiegos.

Tyrinėjimas eina toliams ir 
net atsidūrė in
kur ketina už keliu dienu 
sprensti ar inleist Marcele 
ekstra vaikais ar ne. Jaigu nn- 

vaikus, tai ii 
motina turės fnigryžt kaipo ne
geistina ateive. Janeckis nuva
žiavo in Washingtona 
inleidimo ekstra vaikus.

Tai tau privirė moterėlė sau 
“koszes” 
Amerike.

o Marcele taipgi prisipa-

Washingtona 
nu- 
su

tars sugrąžyti

melsti

Lietuvoje o ir vyrui

taip ipersigando 'kad

KLYKSMAS MOTERES
ADGAVINO NUMIRĖLI.

Findley, Ohio. — Da'ktarai 
nu'tare buk Perry Thomas, fer
meris, 76 metu, yra tikrai nu
miręs po ilgai liigai. Jojo moto
re, 68 metu,' stovėdama prie 
lovos mirusio vyro, iszgirdus 
kad josios vyras mirė, graudin
gai sukliko* Aut tojo'balso vy
ras pravėrė akis, stengdamasis 
atsisėsti lovoje, ka matydama 
motore,
krito ant grindų taipgi negy
va. Vyras in kolos valandas po 
tam atsiti'kimui mirė ant tik
rųjų.

ŽAIBAS UŽDEGE AUTOMO
BILIU INMONE: $100,000 

ŽALOS.
Beleville, III. — Perkūnijos 

metu žaibas uždegė New Athen 
se automobiliu inmone. Gaisrui 
gesinti atvyko gaisrininkai isz 
Belleville ir Maskoutah, bet. 
ugnis neveikiai pavyko suval
dyti ir jos padaryti nuostoliai 
siekia apie 100,000 doleriu.
40,000 LAUKINIU ARKLIU 

STIMPA.
Portland, Ore. — Apie 40 

tukntaneziai laukiniu arkliu 
stimpa nuo troszkimo Cook pa
viete, nes tonais labai sausa ir 
lietaus ne buvo per kelis mene
sius. Manoma likusius arklius 
pa'pjaut ir mesa isz'gabon'ti in 
Europa kur jaja laibai pagei
dauja.

fl West Orange, N. J. — 
Tamoszius Edisonas apvaiksz- 
tihejo 50 metu nuo atradimo 
fonografo.

U Moskva, Bosijo. — Buvu
siu kazokiszkas generolas A- 
nenkoff <ir jojo adjutantas, li
kos nusprensti ant smort už su- 
kylima prieszais Soviatus 1918
mete.
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ir Žaliablekius praėjo nepa- 
. Krito rieszuto 

didumo ledai. Tarytum, 
jo bet puste ir snigo. Vėtra vi-

Kokis taiJurgi.karalių
Rumuniszkas •lai'krasztininkas -

in karalių du kart, kada siszkni sugriovė Pr. nauja klo- 
t ‘ jima, iszlauže daug medžiu, so- 

aresztavojo f]uoso nil0 vaisiniu medžiu nu-

jos ne li-

szove i 
tasai dirstelėjo per Įauga isz 
vagono. Palįprje 
laikrasztininka, bet nedažinota

jima, iszlauže daug medžiu, so-
i -j---- r. r ——- —----

ko'kiam tiksle norėjo atimt jam ūkininku suarde stogus. Dar
plesze dideles szakas, daugelio

gyvasti.
SUDEGE DEVYNIOLIKA 

GASPADORYSOZIU.
G ryma lova s, Lenkije. 

me Sadzavkuosia kilo smarki 
ugnis, kuri akimirksnyje ap
ėmė devyniolika 
CZlll 11 r> 14 u --- -

Daug 
Ugnis kilo nuo zapaiku su ku
rioms vaikai bovinosi aplink 
kluoną.

SUDEGE GYVA.
Kartūzai, 

f o t ogra f i st o B ry 1 o ws k i o 
darna ant gaz’įnio pccziuko, už
degė ant savos stflebes ir aki- 
akimirksnyjo pasltojo gyva ži
binte, o kad tame laike nieko 
nebuvo namie idant iszg'ialbeti 
nelaiminga moteria, sudegė 
ant anglies.

35,000 PERSISKYRIMU 
VOKIETIJOJ.

Berlinas. — Pagal valdžios 
ra.parta, lai kas metas Vokieti
joj būna perskirta 35 tukstan- 
cziai poru. Priežastis szoimy- 
niszku nesupratimu'buvo Švie
ti ne Kare ir revoliucije. Dva- 
siszkieji nežino ka daryti idant 
užbegt'i porsiskyrimams.
48 KAREIVEI PATAIKINTI 

PER PERKŪNĄ.
Varszava. — Laike musztro, 

perkūnas trenko in bala Ii joną 
Lenkiszku 'kareiviu, pataikin
damas in 48, kurie likos smar
kiai apdeginti ir nuvežti in li- 
gonbutes. Perkūnas trenkė in 
juos kada ėjo isz Krzanovo in

žoves ir javus, vėtra, 
ledai suguldė ir priplakė apka^ 
poje prie pat žemes. Kad ir au- 

valanda, 
belu pelini, laukai ir pievos pa
pliupo vandeniu.

Kai- (ira tęsęsi tik viena,

gaspadorys- 
sudegino 52 trio'bas. 

gyvuliu taipgi sudegė.

Lenkije. —

moteria

lietus ii

>
ežiu 
jais 
sportą

LEKS IN BRAZILIJE.

Sil 
problemas, 

kitus Amerikos 
lankancziii vaiku

i
I

Pati 
ver-

LEDAI IR PERKŪNIJA.
Pilviszkiai, Vilkaviszkio ap. 

— Liepos 17 diena Pilviszkiuo> 
smarkiai palijo su ledais, ku
rie visoje apylinkėje iszmuszv 
javus ir daržus. Aleksnenuosu 
Liepos 11 diena buvo didele 
perkūnija. Alksnėnų kaime už 
trenkė arklį ir 'du vyrus 
trenkė.

Povylas Kedfern isz Savann
ah, Ga., mano lėkti su eroplanu 
isz Brunswick in Rio de Janei
ro, Brazilije, be perstojimo, pa
siimdamas su savim tiktai 425 
galonus gazolino.

27
VIENAS

pri-

LENKU SZNIPAI.
Paskutiniu metu dažnai isz 

Vilniaus Lenku i n vairi u žval
gybų: kaip tai K.O.P. sztabo ii 
II skyriaus sztabo ekspozita
ros siuncziami Kaunan sznipai.

Liepos 9 Kriminaline Polici
ja Ukmergėj sulaiko sznipa 
Ksz i manavsk i PetrasiPjpadirb-

vidaustu Lenkijoj Lietuvos 
pasu — Orlausko Vinco vardu. 
13 diena Liępos Kaune Krimi- 
nales Policijos sulaikytas an
tras sznipas turis irgi padirbtu 
paša — Beliausko Kazio var
du.
Be to, Kaune sulaikytas szni

pas Greszko, kuris visai netu
rėjo paso. Visi jie slaptai per
ėjo demaPkliifija ir sulaikyti 
Kriminaliems Policijos su me
džiaga pilnai inrodanezia ju 
kalte. Visi prisipažino, aiszkin-

Krokavn nuo Czekis-zko rūbe- damiosi, kad jio pastojo sznipt- 
ž.iaiis. Deszimts isz apdegintu net* Lenku naudai nogaledamr
badai mirs-
ROSIJOJ RANDASI

146,500,000 GYVENTOJU.
Moskva. — Pagal paskutini 

suskaityma gyventoju Soviati- 
neje Roaijoj, tai tonais randa
si daugiau kaip 146,500,000 
dusziu. Rosijoj randasi 100,- 
500,000; Ukrainoje 28,900,000; 
Balt-rusijoj 4,900,000; Kauka
ze 5,800,000; Uzbekistano 5,- 
100,000 o Turkestane 1,000,000.

Lenkijoj gauti jokio uždarbio. 
Greszko tik dar pavasari buvo 
paleistas isz Kauno kalėjimo, 
kur jau sėdėjo kaipo nuteista
sis už sznipinejima Lenku 
naudai. Visu sulaikytu sznipu 
bylos perduotos Karo Komen
dantui. *

UŽ SENAS KELNES TRIS 
MENESIUS KALĖJIMO.
Pasirodo, kad visai neapsi

Paskutines Žinutes.

— Žeme

11 Torrington, Conn. — Wil
bur Bradshaw, 101 metu aitu 
diena pirmą karta regėjo kru- 
tamuosius paveikslus ir važi
nėjo automobilium.

II Scranton, Pa.
vela insmuko in kasyklas ant 
Railroad Ave., 
daug bledes. Visas krutėjimas 
sustojo kėlės dienas pakol sky • 
les neužpyle.

H New York. — Pienas pa
brango ant 42 centu ant szim- 
to svaru ponkiuosia valstijuo
sia isz priežasties pabrangimo 
paszaro.

II Philadelphia. — Ant ka- 
risz'ko laivo “Lamcon” kilo

padarydama

moka vogti. Pas pilieti Czerne- 
vieziu Jurgi, 
gatvėj 10 nr., 
senos kelnes. Vėliau nukente- 
jusis savo kelnes atrado pas se
nu rubu supirkinėtoja turga
vietėje pil. Levinsona Soloma 
Abeli, kuris szias kelnes pirko 
isz kažkokio Vlado Dobkevi- 
cziaus už 15 litu. Levinsonas 
pamatęs turgaviete jo Dobkevb 
cziu, sulaiko ji ir pristatė krl- 
minalinon policijom Isz ežia 
jisai drauge su kvota buvo pa
siustas Taikos Teisėjui, kuris' 
nubaudė Dobkevicziu dar ta 
paezia diena 3-ms

gyvenanti Traku 
laivo • pavogtos

4___ I ‘1. I 1 menesiams
kalėjimo. Kažin, pagaliau, gal 
ir apsimoka vogti...
pavogęs senas kelnes, gavo už 
jas 15 litu, plius nemokama: 
butą, kurą, szviesa ir maista,

žmogus

Lamoon 
ugnis kuri kerszino uždegimu isztisiems 3-ms monesiartis lai- 
magazino su szuviais. Po dvicr'ko ir tai dar tave saugos sar- 
ju valandų’ugni užgesino.

11 Kinkiang, Kinai. — Vai- vogtu, kambario langas užgro- 
džia suszaudo 26 komunistus o tuotas, kafl kas nors isz lauko 
48 likos aresztavoti už platini- neinlystu... žodžiu, 
ma propagandos. '

gyba, kad kas nors tave neap-

gumai ir komfortas! I

visi pato-
. 1

i’

SUNKIAI SUŽEISTI; 
MIRĖ, 

LENGVAI SUŽEISTU.
Naujasis Tilžės Keleivis pa

skubomis pranesza, — kad Lie
pos 19 diena Galbraistais su
griuvo tiltas. Isz po griuvėsiu 
isztraukta 30-40 sunkiau ir 
lengviau sužeistu žmonių. Bu
vo taij. Dar 1925 mete keturi 
ikaimai (Sen. Krauleidžiai, 
Naujieji Krauleidžiai, Vederai- 
tiszkiai ir Galbrastai) susitarė 
pasistato per Szeszupe medini 
tilta. Tiltas buvo 7 metrus nuo 
vandens. Sziemet, priesz pot
vyni, tiltas buvo 7 metrus nuo 
vandens. Sziemet, priesz pot
vyni, tiltas buvo nugriautas, o, 
praėjus pptvynio pavojui, vėl 
atsatytas. Kad tiltas nereiktu 
kas pavasaris nuiminėti, tu 
kaimu ūkininkai sutarę po til
tu inremti in upes dugną tvir
tus stulpus, kurie atlaikytu ir 
potvynio vandenis ir ledus.

Nelaimingojo Antradienio 
ryta pradėjo tuos darbus. Ka
dangi ūkininkai kasmet patys 
tilta nugriaudavo be jokio 
meistro, tai ir szi karta mane 
be jo apsieisią.

Tiltas vienoj ir antroj upes 
pusėj buvo pritvirtintas gele
žiniais straigais prie mediniu 
kranto intvaru. 
ūkininkai nunesze
turėklus, o paskui pradėjo im
ti viena paskui kita medinius 
tilto rastus.

Tuo laiku ant tilto buvo su
ėjo apie 80 žmonių. Staiga vie
nas straigtas atsiliuosavo,
visi rastai bei sijos susmuko in 
viduri, o po to visas tiltas su 
didžiausiu trenksmu sugriuvo.

Manoma, kad koks neiszma- 
nelis bus atsukęs ta straigta, 
visai nenumanydamas paseku.

Dalis ant tilto buvusiųjų vy
ru iszsigelbejo tik tuo, kad spė
jo laiku nuo tilto suszokti in 
vanedeni. Bet daugiau, kaip 
puse visu žmonių krito drauge 
su visais rastais.

the

DAUG

Pirmiausia 
szoninius

ir

BEDARBE.
Vilnius.'— Bedarbiu dabar

tiniu laiku yra 4,200. Viena 
diena inpyke ant valdžios sam
dymo biuro vedėjo, jie sudaužo 
biuro langus.

PAS1SKA1TIMO KNYGELE No. 199

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
( MAHANOY CITY, PA^ \ B

Klausimas Sav-

‘■’I

sziniai

00-
vartoti (langiaus

America

National Society of the Co
lonial Dames of America, siūlo 
tris dovanas — pirma isz $300. 
antra isz $150. ir treczia isz 
$50. — del piesziniu, kurie tin
kamiausia ragins Angliszkai 
nekalbanczius mokintis Anglu 
kalba. Picsziniai visiems turi 
but aiszkus — Angliszkai kal- 
baneziams ir nekalbancziams.

Motinai, pieszinys gali pa
tarti 'kaip ji gerinus gali su
prasti savo mokyklas lankan- 

vuiku problemos, ir 
pasidalinti 

arba
mokyklas 
prolilemus.

Kiekvienas pieszininkas ga
li prisiunsti kiek tik nori .pie
sziniu- Tik reikalaujama kad 
butu prisiunst su “entry” (in- 
ejimo) blunka, kuria galima 
gauti isz Poster Secretary of 

Society, 120 Bellevue
Place, (’hieago, Ill. Kontestas 
visiems atdaras. Jeigu spren
dėju nuomonei, pasiunsti pie- 

neperatato tinkama 
ti’ksla tai draugyste gali sulai
kyti dovanas.

Piesziniai turi užimti viena 
popieros arkusza isz 24x36 
liti. Nereik 
kaip keturias pamatinius spal
vas, 'kad butu galima reprodu
kuoti keturius arba mažiaus 
spaudi nimu.

Po paveikslu patartina pa
dėti varda “The National So
ciety of the Colonial Dames of 

mažiose raidose, ir
artisto parasza. Kur galima 
patartina vartoti žodžius “The 

” arba 
P h ro ūgli the Gates of Oppor

tunity.”
Kontestas prasideda Spalio 

1, 1927 ir tesis iki Sausio 15, 
1928. Pieszininlkai turi užmo
kėti paczto arba ekspreso isz- 
laidas, reikia siuntėjo varda ir 
atlresa pažymėti ant piesziniu 
užpakalio.

Visi pasekmingi piesziniai 
pasilieka Draugystes nuosavy
be. Kitos iliustracijos bus su
gražintos ant pareikalavimo. 
Artistai turės užmokėti už su
grąžinimą paveikslu.

Gates of Opportunity 
<1*1

SZVIESIOS VIRTUVES.

Kuomet reikia atnaujinti vir
tuves sienas ir lubas, szermi- 
ninke turi atsiminti kad nuo 

kambarisspalvos kambaris pasiliks 
szviesus arba tamsus. Tamsios 
spalvos aptamsina kambarį ir 
szviesios spalvos apszviesina. 
Kadangi virtuvėj szviesa būti
nai reikalinga yra svarbu var
toti szviosias spalvas. Renkant 
popieta ar parva patartina pa
ti rink Ii szviesiai geltona, pilka 
arba ’szviesiai žalia. Luboms 
galima vartoti truputi tamses
ni a spalva.

Kartais, permainant szviesa, 
suteikia-<laugiaus szviesos. Vi
durinis žiburia labai 'geras jei
gu virtuve yra maža, nedidele 
ir kur lubos augsztos- Kur lu
bos žemos szviesa nuo vitlnri- 
nio žiburio bus užpakali darbi
ninko, kas labai bloga dirbant. 
Tokiame atseikime patartina 
invosti sienini žiburi. Sziadieu 
su visokiais elektrikus ir gazo 
pagerinimais yra labai lengva 
invest i visokias szviesas. Bot 
nereikia vartoti gaza arba ko- 
rOs?na a iki lubu.

Kadangi gera szviesa labai 
pigi, galima užtektinai jos gau
ti pagražinti. ir paszviesinti 
virtuve ir szeimininkes akys 
taip greit nepavor^kl,uF.5Il.l.S.

I
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ADRESAI UETUYISZKQ.
| ’ —AM U A^A DOR IA U3 « KONZULU:

Lithuanian Legation, 
įJl 2622 16-th Streat, N. W., 
lt.

ADRESAI LIETUYJSZKQ kuriu szaftas siekia virsz 3,480

Washington, D. O.

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

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

į i ax«>3:, «' " ~

Kas Girdėt
Bnezkis yra panaszus iii 

paskala: eina isz lupu in lupas.

Moteres niekados ne buvo 
taip meilios ir prilraukenezios 
kaip dabar, nesirėdė taip pui
kiai kaip sziadien ir niekados 
ne nesziojo taip mažai drapanų 
kaip dabar...

Ne gaiszyk savo gyvenimo 
ant vedimo asilu prie szaltinio 
apszvietos, nes asila neiszino- 
kvsi maustyti iszmintingai ir 
da gali tave inspirti.

Met p 191!) Amcrike radosi 
tiktai 6,500,000 automobiliu o 
sziadien turime ju suvirszmn 
22 milijonus ir da ju per ma
žai. Musu sklypai iszduoda mi
lijonus 
maszinu, svyperiu ir kitokiu 
elektrikiniu maszinu ir tai 
darbininkai iszduoda tuos <pi- 
uigirs daugiau ne kaip juju 
broliai Europoje -gali iszduo'ti 
del palengvinimo darbo savo 
mot eroms.

doleriu ant skalbimo 
svyperiu ir 

inaszinu

likos iszri liktasAna diena
George B. lla<h*sty per Readin- 
go kompanija kasyklų kaipo 
sąnaris ant Conciliation Board 
in vieta W. J. Richards kuris 
padekavojo už .taji dinsta. 
Richards yra sziadien genera- 
liszku manadžoriu ant visu 
Readiirgo kasyklų, ginies 
Frack viliojo, yra gerai apsipa
žinęs su kasvklu darbu ir žino 
darbininkiszlka padėjimu ge
riau ne,kaip kitas kokis virszi- 
ninkas.

manadžoriu 
kasyklų,

Liūdnas, bet’teisingas atsiti
kimas isz. gyvenimo, kuris pa
rodo kiek tai v v ras nukenezia 
jaigu užsitiki už daug savo mo
teriai :

Per deszim'ts metu Katro 
Fritz (gal Friciene) po 274 E. 
Water ųli., Coal Dale, Pa., pa
imdavo visa užtlarbi nuo savo 
vyro, pagal sutarti, indodama 
in banka, idant drauge galėtu 
pirkti ūkia Lietuvoje ir už
baigti savo gyvenimą teviszke- 
je, bet dabar Katre permaine 
«avo nuomone ir ne nori sugra
žinti vyrui suezedintus pini
gus, todėl sziadien Juozas bu
vo priverktas jeszkoti pagial- 
•bos sude idant priversti paezia 
kad iszduotu jam rdkunda isz 
1n visu 'pinigu kuriuos jai ati
duodavo per deszimts metu-

Fritz yra anglekasiu ir per 
daugeli metu sunkiai dirbo ka- 
syklosią, pakol nesusirgo ant 
tos baisios anglekasiu dusuliu 
—azmos.* Negalėdamas dirbti 
sunkiai, nusipirko armonika ir 
grajina kur ji pareikalauja. 
Fritzas sako, buk 1920 mete jo
jo pati pilko narna už $5,(MX), 
paslėpė daug pinigo nuo jojo, 
apie kuriuos nieko nežino ir 
kur juos padėjo, o kada namas 
likos iszmoketas, nenorėjo va
žiuoti iii Lidtuva ir da uždrau
dė jam ineiti in savo narna. 
Sze rifas Hansenu u r inteike 
moteriai sūdo paliepimu idant 
tuom laik susilaikytu nuo vi
sokiu priekabiu lyg teismus 
nusprens kitaip.”

Liūdna kad ant senatvės mo
tore pasielgė su savo vyru szi- 
taiip,kuris jau j|etinkumas prie

■

jdkio darbo, o bet panaezin at
sitikimu tarpe mu»s randasi 
daug.

Giliausios ant svieto mai
nos raminsi Bplgrjdj. Smfto gi
lia siekia virsz 3,937 pėdas. 
Antra vieta užima Anglijos 
mainos Bamso, Mauchestery,

I

pėdu-
Amerikoj giliausios mainos 

randasi Pennsylvanijos valsti
joj,'kietųjų augliu kasyklų dis- 
trikte, kuriu szafto gi lis sieko 
apie 1,850 pėdu.

Laikui bėgant, Ikada virszu- 
tiniai anglies sluoksniai suma
žės, mano visus szaftus gilinti 
net iki 4,000 pėdu.

Kyla klausymas, kiek tada 
kasztuos anglies tonas, jai da
bar augliu kompanijos verkia, 
kad negali iszsiversti imdamos 
angli isz pavirszuliniu sluoks
niu. Ka jos giedos tada, 'kai 
reikės imti angli isz 4,0Qt) pėdu 
gili o.

Imigracijos virszininlkns Hull 
skelbia, kad, suvddus statisti
ka pribuvusiu ir iszvažiavusiu 
nopiliecziu, pasirodo, kad per 
meta, kuris baigėsi Birželio 30, 
1927 t-kaiezius nopiliecziu atei
viu Amerikoj padaugejes 284,- 
293. Metais pirm to padaugė
jimas buvo 268,351.

Per paskui ini meta iszdopor- 
‘tuota 11.662 ateiviai 
slapta 
525

Piktas Karalaitis
Gera Blusa

1 A 

' t ir Gražus Apraszymai del 
Jaunu ir Sęnu Vaiku.

«.*v***Z%/^

H'

—
budo nežinojo. Norecziau, kad 
jus rastumėt goresni būda. Vos 
tik jis spėjo užpusti žiburi, kai 
pajuto blusa ant’kalcio.

Krimst! Krimst!
— Po para k u! Ka s czi a 1
— Tai asz, vaikarykszczia

blusa.
asz,

el go si kaipo ka-

TRYS JAUNUOLIAI.
Trys jaunuoliai placziai 

pramerktomis akimis 
in nusileidžianczin saule.

Pirmas tarė: — Asz pažystu 
mergaite... tiktai jos asz pra- 
szaii Dievo. Ir asz žinau namu.-’ 
su terasa, apaugusiu laukinė
mis vynuogėmis. Ton asz nore

li- tegul nusi-
saule apszvieczla 

mano žmona,.

žiurėjo

Po tūlam laikui pasitiko ji 
kitas szuo ir paklausė:

— Na, 
pietus?

Szis atsake:
— Broliuk tu mano, ir ne 

klausk! Dar niekad nebuvai: 
turėjos tokios gražios puotos! 
Tfad tu žinotum, 
buvo valgymai, 
nūs vynas!...
ginu ir tiek prigėriau, kad ne
bežinau, kaip ir namo, pa rojau!.

ar gerus turėjai

kaip gardus 
o koks ska- 

Asz taip p rival-

į

I'

331 W. Centre St •»

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) ’ •
Shenandoah, Pa.

suteikiam 
Palaidojimu 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel- 

J džiu man telefonuoti o pribusiu in

Nubudimo valandoje 
geriausi patarnavima.

czinu gyventi.
leidžianti
mano namus...
mano laime...

Antras tarė:

AUKSZTUMQJE.
Plasztake iszlcke auksztai, 

auksztai iri virszu. Ji gerejoh: 
norm Įlajsve> grožiu, bet už vis labiau 

džiaugėsi del to vaizdo, kuris 
buvo matomas jos apaezioje.

— Lokite, lokite czionai.. iii 
virszu! — rodos kalbėjo ji

— Kogi tu nori, tu nickszc, 
tu mažytis nevidone?

— Noriu, kad manos pa
klausyt uni ir padarytum savo 
žmones laimingus!

— Ei, eikit czion, mano ka
reiviai, mano sargybų 
įlinkai, mano ministerial 
no generolai! 
Kiek tik jus yra!

.lie visi subėgo. Karalius du- 
visi drebėjo. Jis joszko- 

priekabiu prie kiekvieno 
žmogaus rūmuose. Visi 
mavo. Tuo tarpu blusele

1 > deszimtn minutu. Telefonas 872.

— Asz r— 
būti karalium. Tamsiai raudo
nas apsiaustas turi eiti žemyn 
nuo mano peeziu. Ambros kva
pas turi pripildyti mano puosz- 
niu kambarius. Ir mano vergai 
pastatys man nematyto grožio 
pavilijona — apskrita, isz ro
žines 
krisztolo

EKSKURCIJA 
in New Yorka 
NEDELIOJ 28 AUGUSTO 

$4.00/>ubeltauas Tikintas 

Treinas apleis Mahanoy City 4:40

virszi- 
, ma- 

Kiek vienas!

Senovėje buvo piktas kara
lius, kuris daro savo pavaldi
nius nelaimintgus. Visi jo ne
kentė, o kuriuos jis kiszo in ka
lėjimus ir galvas kapojo, tie 
norėjo ji nugalėti. Bet kaip? 
Jis buvo.stipriausias, jis buvo 
valdovas, jam nereikėjo nie
kam teisintis, ir kai jam pra- 
neszdavo, jog jo pavaldiniai 
nepatenkinti, jis atsakydavo:

Na, (ai kas? Asz visai to 
nepaisau!

Kad jis vis
ralius, ir kad kiekviena kita 
diena darosi piktesnis, negu 
buvo diena pirmiau, viena ma
ža blusiuke 
svarstyti.
blusiuke, Hii’nu m ivio'cnKiiui, 
bet geru noru pilna. Paprastai 
blusos esti netokios, bet szita 
buvo labai gerai iszauklcta; ji 
mažai teguldavo žmonoms ir 
tai t ik'būdama labai alkana.

O ka, jei asz alvescziau 
karalių in protą? — tarė ji pa
ti sau: — ’Tai ne be pavojaus. 
Bet. vis tiek, asz'pamėginsiu.

'fa nakti piktais karalius, vi
saip
diena, jummi i* «****fs> v •,
kai staiga pajuto tarsi dyglio 
indurima.

Krimst!
suniurnėjo ir apsiverto 

ant ’kito szono.
Krimst! Krimst! Krimst!

Kas mane kandžioja?! 
-- suszuko karalius baisiu bal
su.

ome ta dalyku 
Lai buvo mažulyte 

uorei szlkianti i
T 
nieko ko,-jie 

j<>
spalvos marmuro 

gaubeziu.

sese
rims, skraidžiusioms apaezioje 
virsz žemes geliu.

— Mes geriame medų 
pasiliksimo apaezioje.

— O jeigu jus žinotumėte, 
1 mielos seserys, kaiji stcbukli:*.

1 i • • 1 1 • rl V 1 *

ir valanda ryte ir griž wz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time.

FU Si. Louis
28 Augusto

su 
Ten 

szmirksz in virszu szmirkszliai 
ir mauklysis auksaplaukes mer
ginos. Sztai laime.

Kaip laukinis paszoko tre- 
czias: — Bailiai jus — bobos— 
geda, jum dvigubai! Mirti mu- 
szyje, tarpe garuojanezio krau
jo sroviu, su pirmu pergales 

kame

Baseball Giants
New Yoi kt

LehighGalley 
Railroad 

nbeBeule efDM Black Diamond

in- 
ga matyti viską aplink. Lokite 
lokite czionai!.

— O ar yra ten geliu, isz 
kuriu galima iszcziulpti modų, 
reikalinga plasztakems gyvy
bes palaikymui?

— Nuo ežia matomos visos 
gėlės, ir tai — pasigerėjimas...

— Ar yra ton medaus?
Medaus isztikrujn nebuvo!
Vargsze plasztake, 

atpikruma gyvenimui apaezio- 
jo nuvargo.

Bet vis tiktai ji stengėsi isz- 
silaikyti auksztumoje. Jai at
rodė taip stebuklinga žiūrėti in 
visa nuo virszaus, 
vienu žvilgsniu.

Bet medus... medus ? medaus 
virszuje nebuvo!

Ir nusilpo vargsze plaszta
ke! Jos sparnu mostelėjimai 
darosi vis labiau silpni. Ir ji 
leidosi vis žemyn ir žemyn. Ji 
mate vis mažiau ir mažiau.

Vienok ji jaute aistringa no 
ra...

Bot niekas negelbėjo, ji kri
to...

5,464 u ž 
1,- 

nemora- 
1,042 beproeziai

insiszmdgeliavinuu, 
kriminalistai ir

lisz'ki žmones
ir ei geltos.

Prie kvota

»

pr i skaityta tik 
158,070 ateiviu. Kiti atvylko isz 
krasztu, kuriems kvotų nėra.

MALDAKNYGES

Balsas Balandėlis arba
II

buvo

privarginęs žmones per 
, ramiai taisosi užmigti

576
puikiai apdaryta drūtais

No. 185
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu.
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu,
minksztais skurinois apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

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

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

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausiu , majda-knygcle,, . biūuy-
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....

Vainikėlis,

. . . .$1.50

.........$1.50
No. 189 Vainikėlis, kntalikiszka 

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

malda-kny-

amžiaus. 2oC

$1.50

Gyvenimas Szv. Marijos

Arcibrostvos 
Musu 
. .10c

No. 190 Visuomet, 
gele katalikams lietuviams visokio 

Puiki maža knygele, 
puslapiu, baltos celluioides apdare-
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutep. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke ............................................$1.00

No. 193
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. . .25c

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

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. 

Jėzaus Kristaus.......................

T1 KRIAUŠE S KABALAS
Arba Atldeailmais Paslapczlu Atol- 
tles. Su pagelba kazlrom. Pacai 
ChaldelBzku, Peralezku, Oralklszku, 
Arablszku Ir Clgonlszku burtinlku, 
lazculdiuejlma.1! to kabalo yra labai 
lenrvaa ir kiekvienam gali būti au- 
praatlnu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Uždeda imogaua ateiti. Su 
Salamono Noaa.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Uz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES OP- 
TIKTAI UX......................

Prtaluakite mumis 25o. Gausite 
vigas tris knygutes per paeita. 
Pinigu# galite siusti stempomis.

W. D. B0CZK0W8KI-C0.
MAHANOY CITY PA.

:UT“25c.

i

Jis

nori- 
, visai 

rami, tūnojo karaliaus nakti
nėje kepurėje.

Pastate du syk tiek sargy
bos; paskelbė naujus instaty- 
mus ir dekterus; iszleido palie
pimus naikinti blusas;
procesijos ir vieszos pamaldos, 

isznovyti blusas ir 
karaliui užmi'gti. Bot 

nielkas negelbėjo. Nuvargintas 
karalius negalėjo atsigulti, 
nors ir ant žoles, kad jo nepul
tu inkyrus'prieszas, maža blu
sele, kuri nedavo jam užmigti

Krimst! Krimst!
ilga bnfu

praszyta 
leist i

negalėjo

su pirmu 
riksmu lupose — sztai 
tikra laime!

*
Jaunuoliu

pildė.
Karalius pasidarė el<‘gta, ka

rys — laikraszcziu raporteriu, 
o treczia mirė 22 Birželio pra
ėjusiu

* * 
svajones neiszsi-

tarnaudamas

jautusi

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•»
T ♦

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo-

Pel

szia duo papraacziauslu ihi prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. krikaztyniu te 
kitiems pasivažinėjimams.

Telefonas 1R7M-M.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis. ’

metu, 
kaipo krosnia-kurys N. siaura 
me geležinkelyje.

visa apimti
iszpasakoti, 

kiek sunkiu pastangų dėjo ka
ralius sutriuszkinti blusa. Jis 
apsidrasko ir apsidaužė, 
negalėjo užmigti, jis slankinė
jo, kaip nerami dvasia. Jis su
nyko, suliesėjo. Jis tikrai butu 
numiręs, jei, galu gale, nebūtu 
nutaręs 
blusos.

— Asz pasiduodu

ai sake mažylis— Tai asz 
balselis.

— Tu ? 0 kas tu?
Maža bliiselc, kuri nori 

lave pataisyti.
— Blusa! Tik

Tik tu palauk, o pamatysi!
Ir karalius szoko isz lovos, 

susuko patalus, isz/krato pa
klode, bot vis veltui, nes blu
sa i tebuvo pasislėpus karaliaus 
barzdoje.

A! — (are karalius: —■ 
jos jau nėra ir asz galėsiu sal
džiai miegoti. , j

Bet vos tik jis spėjo primeti 
dvio, kaip ir vėl

n1

f

tu palauk!

galva prie pa
Krimst!
— Na? Ka? Vėl?
Krimst! Krimst! , ‘

Drysai gryžti, tu

»»■!6‘

bh]s- 
palaike? Apsisvarstyk, ka tu 
darai! Tu ne didesnė už smėlio 
grūdeli ir drysti kasti didžiau
sia pasaulio karalių!

Na tai kas? Asz visai to 
nepaisau! — atsake blusiuke 
paties karaliaus žodžiais.

— A, kad tik asz tave su- 
cziupcziau!

— Taip, bet tu manes nesu- 
czi ūpai.

Piktasis negalėjo 
, ir kita

nes .gudrioji blusa «pa- 
szvarko

esą

Jis

paklausyt i gerosios

, — tarė 
jis pagaliau, kai szi vol eme ji 
ka,sti-j-.
Padarysiu 'kaip1 tu nori!

— Labai gu 
galėsi miegoti, — atsake blusa-

— Acziu. Ka asz turiu da-

•. Pa sign i le k tna nes.

ra i. Ta sau lyga

rv 1 i l
sa vo žmones

zkeie
) 

gera

nieko lengvesnio: 
pasitraukti isz szios

— Pa'darvk 
laimingus.

— Asz to neiszinoknu. Ne
žinau kaip...

— Nėra 
turi tik 
szalios.

Pasiimdamas savo iždą 
su savim ?

— Nidko neimdamas.
Bet asz numirsiu, netu

rėdamas 'pinigu.
— Na, tai kas? Asz to visai 

nepaisau, — atsake blusa.
Bet blusa udbuvo tokios kie

tos szirdies ir davė karaliui 
kiszenius pinigu

priesz iszeisiant. Ir žmones ga
lėjo būti laimingi 
respublika.

SZUO IR VIRĖJAS.
Vienas turezius sukvietė ke

lis savo draugus ir i 
jiems puota. To tureziaus Sziu 
apsvarsto, kad pasitaiko
proga ir jam užsikviesti sveti. 
Tad ir užsikviete savo dranga, 
kita toki, kaip jis pats, szuni, 
sakydamas:

— Mano ponas kelia puota. 
bus kuo pas mus passmagu- 
riauti. Eiksz pas mane pietau
tu.

Taip pakviestas szuo tuoj 
atėjo, o pamiltos, kas tuo tarpu 
daryt virtuvėje, tare in save:

— Kad ir sekasi man! Bū
tinai pasistengsiu taip prival
gyti, kad bueziau 
per tris dienas!

Tai kalbėdamas, kraipė savo 
uodega ir laižosi, kad tuo pa
rodžius savo draugui, kaip jis 
džiaugiasi pakvietimu puotom 
Bet kaip tik Vi rėjas pamate 
virtuvėje svetima szuni, tuoj 
priszoko prie jo, pasigavo už 
vienos užpakalines kojos ir 
iszmete ji lauk per Įauga. Szu- 
niukas puldamas 
gai kaukdamas 
namu linkui.

szuo

sotus bent

— A ha, sztai i tu ir vol ežia, 
— suszuko seserys, — argi mes 
to nesakome iszanksto? Taigi, 
tu nusileidai iszcziulpineti me
dų isz geliu, kaip ir mes. Mes 
taip ir žinojome!
• Taip kalbėjo seserys, džiaug
damosi del to, kad jos buvo tei
sios, nors tas paėjo tiktai nuo 
to, kad jos nesuprato veržimo
si grožio.

— Leiskis žemyn 
medų, kaip mes!

Ir plasztake krito vis žemiai-, 
ir žemiau... ir norėjo dar... toje 
vietojo augo geliu krūmas., ar 
jis pasieks ji? Ji jau nebesilei- 
do... ji nukrito isz karto. Ji nu
krito arti krūmo in pravažiuo
jama taka...

Czia ja sutrypė kanopa asi
las.

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

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

ra

ir sopulin- 
nubego savu

ir rink

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Hr

prisidėti

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

imsisteige

PARSIDUODA

Parsiduoda i’arma 120 akeru 
žemes su visokiais 
ko tik reikia ant farrnos, 
klai, 2 kiaules, 1 karve ir visz- 
tęs. Savininkas pats parduoda 
I’arma, nėra jokio agento, o su 
kaina sutiksim kaip pamaty
sit. Atsiszaukit po sziuo adre
su: (t.65

v inrankiais
2 ai-

Frank Pakunas, 
Box 15, Oscoda, Mich.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

V, , » ♦

J

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

J. E. FERGUSON, Kas.

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isziuargintais Vyrszah 
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

karaiius 
užmigti ta visa nakti 
ryta atsikėlė baisiausiam ūpo. 
Nutarė sunaikinti savo prie- 
sza. Jam paliepus, tarnai isz- 
vale visus minus nuo virszaus 
iki apaezios, labiausiai jo mie
gamąjį kambarį. Jo lova klojo 
doszimt senu motoru, prityru
siu blusineti. Bet jos nidko ne- 
pagavo,
sislepe po karaliaus 
apykakle-

Ta nakti tas 'baisusis cĮespo- 
tas, kurisIrokszte troszko mie
go, atsigulė ant abieju savQ,ąu- 
su, nors, sako, tai labai sunku 

padaryti. Bet jis norėjo ,
dvigubai miegoti ir geresnio 
'p— 1 '■ : ■ ■ 1

MERCHANTS BĄNKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

——$-------- ’ '
3-czią Procentas iiž jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus pogu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. .

MERCHANTS BANKING TRUST CO., • * b 11 i

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.
pinigus in szita Bunka o persitikrinsite ir matysite

F

Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
I ■ ’ I ■ J ■

....... -...... —..... .. 
r**"T 9 R
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T
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OerbemaęlB Tamiitel:—
Sulaukiau nuo junu alunczlamoa 

vardu knyga ‘Tukatantl* 
Naktų ir Viena" ut kuria tariu 
■zl r dingą acziu ir labai džiaugiuos! 

j “Tūkstantis 
Naktų ir Viena** apturėjau, nes man

mano knyga

kad tokia knyga kaip
: ' ’ ■' . : .

labai yra ilngoidu «kaityti visokiai 
iatorljaa. jaa akąttydamaa nei nepa
sijunti kaip laikaa a z rentai Ir, sma
giai praeina. Aei visiems llnkSczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
Tūkstantis Naktų ir Viena** nes ja 

skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupeacilai nors 

t (
ŽOKAB,

ant valandėlėm atsitraukia.
Su pa<arba, i

18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys. 
Czeklszkes vai.
Kauno apak. 
LITHUANIA.

Yra Ui ketvirtam iszdavimas tos puikios knygos, tas
Teipgi galima 

Preke knygoe Amerike $2.00 
Preke knygo* in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50. 
W. D. BOCZKAŲSKAS (XX MAHANOY CITY, PA.

» (> • ■ ' c » * V '
4 * , .

parodo kad žmonėms labai patinka 
ja nusiusti tu Lietuva.

b $ ♦ ' i ■ U I

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu^ veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

vieta.

Gera, puiki fanna 75 akieriu 
žemos, visa užsėta, 2,000 vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai- i* Ii "
mynai gyvena ir ne nuobodi 

Geri budinkai, locua
elektriką, telefonas, vanduo 
stujioj- Lygus kolei, arti geru 
marketu. IVi niile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

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

(t.f.
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Toliau juodu kalbėjosi apie 
slaptus, tik vedpsiems žinomus 
dalykus. Svarsto ir galvojo, 
tarėsi ir vis taip meiliai nuo- 
Hzirdžiai. Galu gale nutarė jei 
Dievas duos sūneli, pakrik- 
sztys ji-Antanu, o jei dukrele 
— Barbora. Ketino dar su
kviesti in kriksztynas kaimy
nus, pamylėt juos, pavaiszinti, 
juk ir juodu esa nemažai pas 
kaimynus vieszeje, ne syki bu
vo gerai pamylėti. O skolingas, 
girdi, negalima esa pasilikti.

Jokubiene mažai jau ka be
dirbo. Vargiai benpeidavo sa
vo apyvoka. Vis galvoja kas 
czia tik bus, kaip czia bus. Rū
pinosi, rengės, lyg didžiausiai 
szventei, lyg 'kokiai iszkilmei. 
Kartais

kubas stovėjo prie savo trobos 
ir akiu nenuleido nuo kalniu
ko. Jis lauke ateinant. Bet vis 
dar nieko nesimatė. Ketino eit: 
žiūrėti, ar beateis, ar ne. Gal 
sako, užsimirszo ir ne nemany
ti nemano eiti. Dar valandėlė 
lukterėjęs, pamato atjuoduo
jant žmogysta ir nusiramino. 
Ateinanczioji buvo senoji Ga- 
ralicne. Ji skubėjo pas Jokū
bus, anot žmonių, su “gandro 
žvejybomis”. Jokubiene suži
nojus, kad jau ateina, irgi nu
siramino, bet isz pat szirdies 
gilumo atsiduksejo, norėjo pa
sisukti ant kito szono, kad bu
tu lengiau ir, o Dieve!

Garalienc inejusi pagarbino, 
iiusirvngc ir artinosi prie lovos 
kur gulėjo .Jokubiene. Jokū
bui insako iszeiti. Szis paklau
so,
ligone ir pasako jai, kad ilgai 
nebelnuksia.

Kad butu ligonei 
davė kokiu tai žolių 
Garalienc žino kokiu reikia to
kiuose atsitikimuose, 
pi rma ‘ ‘ su žvejoja ’ ’
prityrusi, su ilgu metu prakti
ka. Daug jos “atnesztu” isz- 
augo jau pusberniais, daug dar 
augo žeme replinedami, o ir ne 
viena motinėlė pirm laiko nu
varo in kapus. Bet jos manymu 
Dievo taip buvo žadėta, taip ir 
invykti turėjo. Ji ne taip savi
mi pasitikėjo, kiek Dievo pa- 
gelba, tad drąsini eidavo savo 
pareigas.

Paskui užkaito 
pagirdė gyvulius,
visztas. Atsiradęs czJa 
bas nurodinėjo Garalienei kas 
kame yra, trupueziuka pasi
kalbėjo ii* vakariene pavalgęs, 

insakymu turėjo visai

pa-

daržinikije ant szieno. Norėjo
užmigti, bet kur tau — miegas 
szia nakt pas ji nesilanko ir 
akiu sumerkti negalėjo. Įnvai- 
rus vaizdai pynėsi galvoje. 
Greitai kaip žaibas prabėgo 
jam pro akis pilkos jaunystes 
dienos, kurios sudilo amžiny-

' IMIr •* ' *1'

bos sekundose nepalikdamos 
jokios žymes, nęn nieko jo gy
venime nebuvo indomaus invy- 
ke, kas dabar suteiktu smagu
mą ar liūdėsi. Tik vienas in- 

sziek tiek džiugino, 
kuteno szirdi, kai 

pamanydavo apie savo vestu
ves, 
bažnyczion

vykis ji 
saldžiai szirdi

apie ta. diena, kuomet ėjo 
ir ten snriszo 

rankas su moteriszkcs ranko
mis. Tas 
gyvenime

.TO

••BAULB’1

>*45

LENKAI APVAlKSZTIN ĖJA MIRTI SLOVACKIO.
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tis. Jug nežinai kaip greitai už
klups, atusz.

— Reikia, reikia.
Kaimioeziai daug kalbėjosi 

daug ginezijosi

»' <*

daug ginezijosi del besiarti- 
nanezio karo, o nei vienas nie- 

|ko tikro nežinojo. Nugirsdavo 
kur ka bemeluojant, tai savo 
dar pridedami papasakodavo 
visam kaimui ir laike visi už 
tikra teisybe. Vieni labiau bi
jojo,

iszejo. Garalienc apžiurėjo

paimdavo ja didele 

užsibaigti,
baime — juk žinai žmogus 
kuom viskas gali 
tacziau stengėsi būti rami. Jo
kūbas ir viską žinojo, rūpėjo 
ir jam gal nemažai, 
isz galvos mintis, 
užilgo... no už metu... Atsiminė 
neturįs dar kai kuriu reikalin
gu dalyku. Net kruptelejo 
žmogus — kaip jis ankscziail 
negalėjos apie tai pamanyti ir 
pasidaryti. Pavadino save ko 
kiu tai vardu ir ome galastls 
peili. Susigalandes insikiszo 
kiszenen apsidairo lyg slėptis 
norėdamas ir palengva 
kliuku, piovo juos ir krovė in 
krūva. Czia pritrukus, ėjo to
liau ir vėl piovo. 
pypkes durnai taip 
virsz karklynu. Pripioves kiek 
reikiant nusmaukė pageltusius 
lapus ir suriszo in bunteli. Dar 
pasipiovo kiek storesniu ir il
gesni! ir visa užsimėtės ant pc- 
cziu gryžo atgal in namus. Yn- 
sinesze in daržininke, susitvar
ko kaip reikia ir pradėjo dar 
ba. Bet nesiseke. Savo amžiuje 
nebuvo dar lopszio pynes, ne
buvo tokio reikalo, tai ir ne

Dabar bėdos spiria
mi no jo kad

jis nenorėjo,

stipriau, 
arba tos.

Ji nebe 
, daug jau

nebuvo

Po daugelio metu kūnas žymaus Lenkiszko poeto Jnlin- 
, likos atvežtas isz Paryžiaus m jojo t own i aszo Slovackio

Lenkija, kur likos indetas puikiam antgrabyj Vąvelio kated
roje su kariszka gabbia.

pažadino
Suprato,

lopszyje. Jokubiene sėsdama

Neiszejo 
kad jau ir-

ka r-

O tie mėlyni 
ir lakstė

Su krasz-
Žinojo 

rei-

nel nusi-

mokėjo.

reikės, tai ir dirbo žmogus, ir 
vėl arde, bet pagaliau dugnas 
jau buvo nupintas,
tais netoks jau vargas, 
kaip sėtuvės pinant daryti 
įia, tai tuo žinojimu ir ežia pa
sinaudos ir lopszys bus baig
tas. Rytojaus diena lopszys bu
vo užbaigtas. Parode ji žmonai 
— abu nmidžiauge,
juoko ir tvirtino, kad ne in nei 
ta esąs panaszus, 
geras.

Jokūbas viską gerai žinoda
mas ir numanydamas, su žmo
na vienoj, lovoj nobegulejo. 
Senai jau pasitaiso guoli prie 
pecziaus ant plataus uslano. 
Naktimis mažai beužmigo, rū
pinosi, 
isz dantų nekrito, vendzite 
vendzino save ir žmona, 
met žmona gulėdama nors kiek 
sunkiau atsiduksodavo, 
bas tuoj keldavosi 
klausdavo ar nereikia ko, 
apžiūrėjęs vėl iszsitiesdavo 
guolin. Dienomis neleido jai 
dirbti, pats viską atlikdavo, ir 
karve pamilždavo, ir 
paszerdavo, visztas padėdinda
vo. Žodžiu, saugojo žmona ka- 
aki kaktoje.

Jokūbą • kaimynuose ir gi 
tas, 

anot ju, seniu kriksztynas. Vi
si lauke ka Dievas duos Jokū
bams. Juokavo jie, invairiai 
kalbėjo, vieni užjautė ir rūpi
nosi, kad laimingai pasibaigtu, 
o kiti ir taip tik pasijuokė. 
Kaime juk paszaliniai žmonee 
visuomet daugiau szneka apie 
kitu reikalus, dažnai savo pa- 
Hiirszdami. Jiems, mat, dau
giau rupi, negu tam, kam skau- 
t A

bet busiąs

o pypke diena, naktį 
nekrito,

vėl 
Dienomis

Kuo-

Joku- 
žinreti, 

ir

kiaule

bnvo subruzdimo priesz

taip priprato,

vakarionc, 
palesino 

Jok u-

senosios 
nakeziai iszeiti. Vyrai, girdi 
neturi žinoti visu moters 
slapcziu. Jokūbas nesiprieszin- 
damas Garalienes valiai, pasi
ėmė nuo gembes kalinius, užsi
movė žiemine kepure ir iszejo 
pro duris. Garalienc susirado 
szventinto vandens,
isztrauke isz palubio apdulkė
jusia Grabnycziu žvake. Prisi
rengė dvejopam visu laukimu 
giliui... Juk ir tikrai ji nežino
jo — ar laimingai ar mirtim-

Todėl ir rei-

k ra pyla

gu Įėjo ramiai.
krapijo ja szventintu 
niu iszkrapijo visus 
kampus, kad niekur

viskas baigsis.
kejo būti pasirengusiai. Ligonc- 

Garalione ap- 
vande- 
trobos 

neliktu
nei vienos piktos dvasios, ku
rios galėtu pagauti silpnos li
gones duszia ju'k tuomet, kai 
žmogus yra silpnas, serga, Ga
ralienes supratimu, prie jo gal
vos laukia daugybes piktųjų 
dvasiu, atėjusiu isz paties pra
garo. O tarp ju, arcziausiai 
prie žmogaus ir vienas 
angelas sargas. Visi jie tiko 
pagaut duszia. Na, o jei szven
tintu vandenėliu sudrėkini pik- 
cziuku (taip Garalienc vadino 
velnius) gaurus, tai jie, 
vabzdžiai po lietaus yra bejė
giai ir nieko pikto negali pa
daryti. O angelams sargams 
szventintas • vandenėlis net 
stiprybes priduoda. Taip ji ti
kėjo ir niekas jai kitaip nebū
tu iszaisZkines.

Garalienei bekalbant pote
rius, atėjo ir susivėlinusi Gri- 
cicne. Ziurinejo ligone, tyliai 
kalbėjosi ir lauke.

— Asz atneszjau tu szitai 
žolių, — sako Griciene rodyda
ma ryszuleli, v J

kyti troba, o tas labai sveika 
yra. Atsigaunu szirdis.

kitas
Visi

lyg

vandenėlis

reikia pasmil-

ir nuėjo
dO’dasi.
liene pareinanezia karve mil- 
žus.

saves
vi’diiu,

Lauke pasitiko Gara-

O kaip

pecziaus 
ėjo 

rodosi, kad am-

in

džinu gitus i

ida.
Dangumi slinko kalnai pilku 

debesų. Vejas tartum už ka su
pykęs, blaszkesi, daužėsi, nc- 
sziojo gelstanczius medžiu la
pus, ir lyg neradęs kaltininko, 
valandėlei nutildavo. Atsilsė
jęs vėl szoką in darba vėl dras
ko lapus, siunta ir pykties ro

— d, tai gerai! Tuojau pat. 
— Ir paėmusi uždegė, pane- 
szjojo po troba. Troba prikvi
po. keistu kvapu, net troszku 
pasidarė. Po to dar apk vapi nė
jo ligone ir szi ta ruoszosi. Bet 
tyliai, be trukszmo. Tik maža, 
bę Stiklo lempute, ruko paka
binta ant sienos netoli ligones. 
Svirplys, pasislepes už pe
cziaus grojo keista, nuobodžia 
meliodija. Prie pecziaus susi- 
[rietes riebus rainas katinas ra

jo monotiniszkamc 
buvo vienintelis 

džiaugsmo in vyk is, kuris sutel
kė ramuma ir pasitenkinimą. 
Nieko daugiau
nieko negeidė, patenkintas bu
vo tuo pilku kaimo gyvenimu, 
patenkintas prabėgusiomis sa
vo jaunystes dienomis, kuriose 
nebuvo juodu dėmiu,
tacziau skaiseziai baltu; visui 
tik pilka ir pilka kaimo gyve
nimo proza, visur vienoda ba
kūžes idilija. Diena isz dienos 
besistumdamas vien tik savo 
apylinkėje, niekur nekeliavei’, 
nieko nematęs,
pamilo ta kaimo bakūže, prisi- 
riszo amžinu rysziu, prie jos ir 
niekur nekeliavęs, nieko nema
tęs, taip priprato, pamilo ta 
kaimo bakūže, prisiriszo amži
nu rysziu prie jos ir nieko mei
lesnio ir brangesnio jis nebe
inate ir netikėjęs butu, kad ga^ 
Ii kas būti brangesnis už jo 
sukrypusią lusznele, 
nūs gluosnius ir 
ąžuolą. Ir 
noms, kurio nepatenka in szels- 
taczio gyvenimo szaltas ir niū
rias bangas, kurios meto maža 
žmogaus laiveli, daužo ji 
tragingus uolu krantus ir 
liausiai meto in at virus prapul- 

bedugnes nasrus.
kaimo idiljos žmones 
czia žemojo nejausdami to gy- 

szly ksztybiu,

u z 
už tuos se- 
plienalapi 

gera tokiems ž/mo-

in
ga-n

ties Tokie 
gyvena

veninio 
verda kiek toliau nuo ju.

kurios 
Ne- 

paysta tie žmones sąžines grau,< 
žimo, nes nieko nėra 
priesz ja

nes nieko nėra daro 
nepažysta ir skaus

mo, nes patys niekam negelia 
skausmu. Bet juos vistiek pa
siekia insisiubavusios gyycni- 

bangos ir pasiekusios 
spaudžia isz akiu aszaras, kan
kina iki mirties, 
silieka ramus, visuomet ir at
siduoda nežinomos rankos va
liai.

Gal Jokūbas ilgiau butu isz- 
, bet kieme 
szunytis ir 

Kažko ir 
rupesnis

m o

j

ir
n?

nors jie pa

J

ar sveikos isz- 
miegojot? — paklauso Jokūbas 
ir lauke atsakymo.

— Sveikos, sveikos!
— Na, o kaip... — nedrąsiai 

teiravosi jis.
— Susilaukė sūnelio. Dievas 

davė toki gražu. Gali eiti tro
bon ir pasižiūrėti. Miega rodos 
dabar. Tik atsargiai, neiszbu- 
dink. Ineisiu ir asz tuoj pieną 
padėjusi.

Jokūbas dėkojo savyj Die
vui ir ženge trobon. Žmona gu
lėjo. Kūdikis vystyklais suvys
tytas ir ant pagalvio prie pe
cziaus padėtas. Jokūbas pažiu
rėjo ji ir malonus jausmas per
bėgo per visa kuna. Tyla. Jo
kūbas bijoj ardyt ta tyla ir isz
ejo laukan apsiszerti gyvuliu. 
Nuo krutinės buvo 
lyg didžiulis akmuo,
kas laimingai pasibaigė. Dabar 
tik skverbėsi galvon kitos min
tys. Žinojo, kad tas invy k is 
pagjuądys.daugJcilu reikalu. O 
Jokūbas neperdaug mėgstąs 
atmainų, tacziau numojo ran
ka ir pamanė sau, kad su Die
vo pagelba viską kantriai por- 
nesz.

Senoji
karve, iszvire pusryczius, 

Jokūbą, 
skyrium iszvire visztienos, ku
rios ir pati nemažai valgė. Czia 
Garalienc turėjo galios, galėjo 
duoti invairiu insakymu Jokū
bui,
ežia u s žodžiu 
klausyti ir pildyti. O

y

nusluges
nes vis-

Garai iene

valgydino

Jokūbą isz miego.
kad jau diena ir nio- verpti, sodindavosi ir Antanu- 

,ko nelaii'kes paliko szi lt a guoli, ka szalia
rūpėjo kas ten kamputi, meiliau tuomet 

kalba su vyru,
žinai Itaip dirbtu 
ir niekada niekada nepabostų. 
Žiūrint isz szalies, rodėsi, kad 
tikrai ta. džiaugsmu ir ramybe 
palaimintoji szeimynele nein- 
puls in vargus, nepateks in in- 
sisiubavusia gyvenimo jūres 
verpetus, nedaužys ju, rodėsi, 
piktas likimas, o rainiai ramiai 
tokia pat ramybe kaip ir gyve
nimas kaimo tyloje, 
mindžioti szios žemes 
Bet žmones sako:
Dievas duoda nueidamas, ki
tam pareidamas.” 
szingai. Ir atėjo — tik ne Die 
vas — ir atnosze in žmonių szir 
dis skausmą,
riszka k va toj i mos i

kiti mažiau, treti net me
te visus darbus ir -dy'ki per 
dienas vaikszcziojo, 
Kam, girdi, bedirbti, 
taip ar taip užejes karas 
kas atims, viską sunaikins, su
degins.

— Durnas esi, — sako vie
nas savo kaimynui, — kad dir
bi! Jug Vokietys atimdamas ne
sakys tau aeziu, nebueziuos In 
ranka.

— O asz regėsiu, k a tu, tas 
nedurnasis, darysi tada, jei ka
ras iki musu neateis?

— Kaip tai neateis?! Jule 
pats girdi, kad kasdien anuo
tos areziau ir areziau szaudo! 
Ne kalbos tokios, kad neateis.

— Isz kur pats taip jau ži-, 
nai, kad ateis? Bene skaitai 
gazietas? — pasijuokė.

— Kad ir neskaitau gazie- 
tu, bet savo protu jau žmogus 
gali dasiproteti, kad kas nors 
bus.

•xx 
j rT

TARADAIKAmelavo.
jug ar 

vis-

užbaigs 
takus.

Vienas4 C

Arba prie-

atncsze proga- 
; atnosze ka

ro lauko ugni, baisia szlykszty- 
be Sudrumsto kaimo tyla ir 
palike kraujo ir aszaru klanus, 
vėl nusibaldė drumste kitiems 
ramybes, nusibaldė gerti žino 
niu kraujo ir aszaru. Netusz- 
cziomis nusibaldė — nusineszc 
ir brangenybių atplesze 
krutinės, nunesze žmogui žmo-

nuo

gu. M .................. ...............
Antanukas baigė antrus mo

ms. Jo tėvai sėdėjo savo sod
nelio žolėjo ir kalbėjosi, o sū
nūs tenpat žaidė, ratavo ranku 
minis ir nuolat klykavo, džiau-

pamilžusi gesi. O pamatęs lekianti pauk* 
pa- 

o ligonei

kuris lyg kokio iszmin-

szti, rankute pakeles rode ji ir 
szauko kiek tik galvoje balse 
;urojo, tartum jis 
įaukszcziams lekioti.

Toly j toly j kažkas dunkste
rėjo.

— Bus lietaus, perkūnija
szventai turėjo jau girdėtis. — Pastebėjo Jo- 

cubiene ir apsidairo ar nekils
ią debesys.

— Kad czia ne perkūnijos

pavydi

jeigu 
nepaklaus}’tum, tai senoji at
vers tau Dievo bausmes 
tus ir girdėsi ta, ko

var
potai isz bildesys, — sako Jokūbas, 

bobų galima girdėti. Senoji už ar nebus tik isz armotu 
savo atsakomingos 
teises kovojo visomis keturio
mis.

Nyko diena už dienos, lyg
deganezio laužo durnai vėjo ji ir paėmė pas savo ant kpllu 
b bu zkomi.
pat valandos,

gulejes ant szieno 
liūdnai sustaugė 
iszvaike jo mintis, 
jam pasidarė liūdna 
draskė galva. Szirdis suskaudo
ir atsikėlęs nulipo nuo szieno 
ir iszejo laukan. Naktis. Menu
lis protarpiais debesų žvilgte
rėjo melanliolingu savo veidu 
in žeme ir vėl pasislepia. Juodi 
debesys plaukia ir plaukia, 
Szunelis vis dar staugia. Jokū
bas nuėjo pas ji paleido nuo 
grandines ir nustojo kaukes. 
Troboje dogo žiburėlis. Jokū
bui parupo, kas dedasi troboje 
ir buvo beeinąs vidun, bet atsi
minė senosios Garalienes insa- 
kyma ir susilaikė. Kiek pasto
vėjęs, ėjo sodninko link. Tro
bos gale, in pat sodną buvo 
langas. Per ji matyti kas vidu
je dedasi. Prikiūtino jis obele, 
auganezia ties pat langu, pasi
stojo už jos ir žiuri vidun.

— O Dievo brangiausias! 
— tyliai suszuko jis pamatęs 
troboje baisu regini. I 
Garalienc stropiai 
apie ligone, o ji iszbalusi lyg c>_ ,r.. ._T< —
drobe gulėjo lovoje auksztie- Juk tikėjosi senatvėje sulaukti

profesijos
szan-

dymas.
— O Dieve, Dieve, argi ir 

ateis tas karas, 
szneka. — Liūdim balsu pasakė

kaip žmones

Nyko vis tokios 
vis vienodos ir 

pilkos kaimo tyloje. O Joku- 
bienc tuo tarpu pasveiko, vei 
tapo stipri. Jos su nils, pakrik- 
sztytas Antano vardu, augo 
buinus ir grąžus.
Antanukas 
džiaugsmo versme! 
abu ji lyg didžiausia brange
nybe. Nieko jųdviejų gyvenimo 
nebuvo taip meilaus, taip arti
mo ir jungianezio krūvon, kaip 
jis. Mylimas augo Antanukas, 
tapnojamas, lepinamas; inma- 
nytu, rodos, juodu ir szirdis sa

V1S

Antano vardu,
Jokūbams 

tikrojo 
Saugojo

buvo

unutuo JUUUU AX pCC”

Senoji vo jam atiduotu. Jaute, kad 
sukinėjos mylėti vaika — tėvu szyciĮtn 

apie ligone, o ji iszbalusi lyg pareiga. Ir kaipgi nemylėsi 

ninka ir ne nesukrutejo. Bai- j pavaduotojo, užtarytojo, tikc- 
SUS I 
szirdi

skausmas suspaudė Jokūbo Į josi to, kuris iszilsines senus ir 
, L.--- ........... . .j „ jkrutinėjo kažkas lyg nuvargusius ju kaulus, su 

kuju plako ir jis ome silpnėti, j aszaromis palydėtu in szaltaji k A ? _ JI _ -A V — — te   f'i 1 ~ — d -arki wx 4- * Ln /I ilr, * 4- w -

jo pagelto lapai ir jis lyg už-rint tiek vilties jau senstan-
Atsisėdo ant žemes. Suszlame- į kapa. Žiūrint in kūdiki ir tu-

I-

migo. Bot neilgai trukus vol at- ežiose krutinoso, pats džiaugs-

— Kartais tie dasiproteji- 
mai nueina pro szali, nunesza 
juos szuo ant uodegos.

— Tik dabar nenuneszl Re
gėsi tik.

— Ka ežia regėsi, ka czla 
ka. Kaip jau bus, taip ir bus, o 
duonos kąsni užsidirbti reikia, 
laukus nesėtus, nevalytus ir ne
koks gudrumas palikti.

— O kad ir suimsi nuo lau
ko, jei Vdkietys padegs jauja? 
Kas tada bus? Vercziau lai 
puna ant dirvos, negu prieszui 
duoti.

— Kas kaip iszmano, taip 
save gano. Asz dirbau ir dirb
siu, o tu miegok sveikas tusz- 
cziu pilvu.

— Isztusztins ir tave
Ir taip be galo, be pradžios 

kaimioeziai ginezijos net susi- 
muszdami, insipykdami vieni 
kitiems. O kas turėjo ateiti, tas 
atėjo ir savo padare.

—:Toliaus bus:—

Antanuką.
— Maži ežia juokai. Gali Ir 

ateiti.
— Juk sumindžios mus, 

kur dingtumem.
— Blogai butu, blogai. Blo

gai. Reikia melstis, kad Die
vas atitolintu ta nelaime. I

— Jeigu jau Dievo žadpta, 
kažin ar padės ka tos musu 
maldos. ............

— Asz sakau. Tegul tie ka
raliai tarp saves kariauja, bet 
kam anie eina per visa svietą 
ir žudo žmones.

■ a t.1 <1 'j

— Je, gerai butu, bet ar pa
mokysi jpos, ąr klausys jie 
prastu žmonių. Jiems negaila 
to žmogaus, szuo jiems bran
gesnis, negu žmogus. Karaliais 
buvo, karaliais ir paliks.

Tuo metu vėl kažkur subil- 
galojo jausti

EKSKURCIJA
Nedelioj 21 Augusto

In Hazletona .... $ -60 
In Mauch Chunk .. 1.25 
In Allentown .... 2.00 
In Bethleham .... 2.00 
In Easton............. 2.00

(Dubeltavaa Tikietaa)

Specialia treinas apleis Mahanoy 
City 7:30 valanda ryte. Pribus in 
Mauch Chunk 9:10 valanda, Allen
town 10 valanda, Bethleham 
10:10 valanda, Easton 10:30 val. 
Grįžtant isz Easton 5:00 vakare 
sustojant prie visu stacijų kaip 
ir in ten važiuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

66 6
yra tai receptai del 

Szalczio, Grippo, Malaria,
Flu ir Tulžimo karszczio.

Užmuaza mikrobus. —• Aptieko**

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkas Skvajaria

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

32 W. PINE ST.
„ . * * ■» _3 . A - _ - - lb I

MAHANOY CITY, PA.
,1 J te. - ...... .............

Jaigu žmogus negali savo 
darbo sziomis dienomis 

atlikt, 
O turi net ant szventadienio 

palikt, 
Per naktis trankytis ir 

loszt kazyras, 
Papeikimo yra vertas tokie 

vyras.
Sztai panaszu krimiežiuka 

Bingampte užtikau, 
Kuris Nedeliomis drapanas 

prosije m a ežia u, 
Tokie darbas ne eina ant gero, 

.Jaigu per naktis stovi 
prie baro.

.Juk ant visko atsiranda laikas, 
Ant garbinimo Dievo ir 

baikoms, 
Szeszes <1 ienas prie darbo, 
Nedolioje prie garbinimo 

Dievo vardo.
Kriauczeli, veluk dienomis 

dirbkie, 
O naktimis mažiau 

vaikszcziokie 
Žmones tave daugiau

paguodos.
* * ♦ 

Rockforde amt Veselkos buvau, 
Ten daug juoku regėjau, 
Pulkas svodbinis atėjo, 

Szliuba gauti norėjo.
Jaunikis neturėjo pinigu, 
Pradėjo skolint nuo savo 

draugu, 
Bet ir tieji kaippyplei 

buvo nuogi.
Po doleruka sudėjo, taigi.

Veselka .pakriko, 
Nuotaka suriko,

Pas vaita pasibaigė, 
Tai tau nebage. ♦ • •

Vienoje vietoje buvo 
praliejimas kraujo,

Bet tai nidkas naujo, 
Ten papratę taip daryti, 

Nes isz mažens Itaip iszmokyti. 
Keli sėdėjo aplink pleczkute, 
Mat pirko, namines bonkute, 

O kada makaules užpylė gerai, 
Tuojaus pakilo armideriai. 
Susipjauste kaip meitėliai, 
Tieji su’kruvinti kvailiai, 
Ant galo susiprovojo visi, 
O kaip kurie in *kalejima 

likos nugabenti- 
♦ * *

Hei jus nekurie saluninkai, 
Ar tai taip daro geri katalikai, 
Bobas in karezemas .raginat, 
Kurios szoika per visa nakt. 

O ir vaikus su savim atgabena, 
Su tokiais bizniais tai 

jau gana,
Jaigu vyras ne nori su 

boba eiti,
Tai tuojaus pradeda stenėti. 

‘ Atsigulus in lova dejuoja, 
Iszmetineja, :kad nesirūpina 

apie jaja, 
Žmogelis turi per visa diena 

namie sėdėt,
Ir sirgti ibobeliai »per diena 

padėt,
O tai už tai, kad bobos 

norą neiszpilde, 
In karezema ant szokio 

ne nuvede.
Tokios bobos karezemoje 

per nakti gere— 
O kada jau gerai užsigėrė, 

Niekus iszdarineja, 
Dora savo paniekineja. 

nei viena minutėlė.

adėjo, net žeme 
drebant.

— Sakau, sakau, kad isz 
armotu ^zaudo! — jau rimtai, 

juokais Jokūbas tarė, — o 
. nors 

apšauga. Jeigu taip bus, kaip

np juokais Jokūbas turo, —
mini sau knarkė, bet kuomet sipeikejo. Pažvelgė dar vidun, mas veržto veržiasi virszun ir reikia susirūpinti kokia _ _ _ . > 'B • • • • •' h T 1 ♦ i * • 1
trobelėje dvi bobos subruzdo, Bobos ligonei tryne rankas ir | blaivina pilkas kaimo gyveni-

patenlkintas.
Jokūbas, iszejes * isz trobos, 

dos neranda kam iszlieti. Jo-'apžiurėjo gyvylius ir i

žiurėjo, ruo^zesi, ir jis lyg ne- kojas. Nebegalėj© ilgiau žiyroti mn valandas. Jokūbui daug žmones kalba, tai nieko neinu-
aa. ’ fcAA I d Ls. * M* A te. te. * te.A__ te.^ te. tel l-te te tete •• . Ii. . a % I w 1 » . 1 * te te. JI — —

i . . , ,

Szviosus saules spindulys, arba skobti goįdas, kada tnate be.
i

ir vėl nuėjo daržiniken. maloniau buvo pinti sieįuvesj kiant reikia kastis kokia duo-
I — tel-teKAl__ Utete Ltei.- kte

.
Į4etuvifzk** GrabQ«’iy»

K. RĖKLAITIS
•jį | C •. • . i ' «

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
SIS W. Npruce Nt., 

■AI1ANOY CITY, PA.
ri

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

užlipo trykeztas per cziukuro langeli žaidžiantį savo sūnūs jo darbo
* ' ‘ 1 * ' ' ♦ 11 " '• ' ‘ * ■ ' ' ' ’ ........ r

Pelto pradek jau rupia-
N

f r. i* ■? r

Apdrau4ži& narpus, rakandu^, 
automobilius ir visokius kitokius 
dąigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kM 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE 8T.

MAHANOY CITY, PA.
•M

»
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Antanas Kazlauskas li

kos nubaustas per burmistrą grybu,
Pri valgia trucinancziu 
net asztuonios ypatus

už nepadoru pasielgimu namie pavojingai apsirgo ir turėjo 
būti nuvedi in vietiniu ligon-

— Juozukas, 12 metu sunns' būti. Szeszi isz tzeimynos An- 
Barta- tano Dubinus ir du svetimi.

ir rek’niavinuv

Kasparosalų įlinko 
sziaus nuo E. Pine ui vežios li
kos j užeisiąs in ke»li su akine-

i

. i "mH■Jllfhl
No. 125 Trys istorijos apie Pa

skutinis noras, Septynis brolius. Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka • 
62 puslapiu...................................15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu-

15c
Dvi istorijos apie Vaidi

miems ir apie Bedali. 44 pus........15a
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamiu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu..........15c

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

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczljos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka- 

....20a

BAULfi .mt.
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Katalogas Visokiu 
Knygų j

irNaktų
27 Ara-

Yra tai ketvirta

704

4*
No. 100 Tūkstantis 

Viena" puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
anauda tos puikios knygos, tas parodo 
I ii. žmonoms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai ir puikei ap
daryta audokllnais Iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9l4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

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

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

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

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

No. 105 12 istorijų:
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela- I 
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka............................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

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

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai. Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paczidj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetijc, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos. Kaip pa
žint atmaina oro« 59 puslapiu

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

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalia) talpinami- sekan- 
czios istorijos:, Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- I ^fneziutes pasakojimai, Pasaka ania

Mcizville, Pa. — Nuo žaidu- 
• East Bea i 

Ridge kasyklosia, Ashlando li- 
gonbuteje mire Tamoszius Ar- 
maseviezius, 52 metu, kuriam 
eks|)lozij(‘ buvo nutraukus ran
ka ir baisoi sužeidė veidą ir ki
tas dalis kūno. Velionis paliko 
paezia ir asztuonis vaikus.

niu kuri mete jojo draugas ir l*11 kokius aplaike
ta:;> sutino kad vaikiuką rei
kėjo nuvežti in LocusH Moun
tain ligonbuti.

— Suimtojo likos 
mazgu moterystes Szv. .luoza- 

bužnyezioje pana

suriszti

po haznyezioje pana Helena 
Berukrzeziute su Jonu Dam- 
braucku isz Gilbertono, kaipo 
ir pana Emilije Atkocziuniute 

Isz^tanu Emanuelu Garda.
— Garnys paliko puiku ir 

drūta sune'ii del Stasio Vaitke- 
vieziams po 21G W. Spruce ui i.

— Savior Broliai isz Ta- 
makves s’tatvs didelia duonke
py kla Hometown, skersai 
Scraffordo viesznamio. Duon- 
kepy'kla kasztuos apie 125,000 
doleriu ir bus 180 pėdu ilgio.

Automobiliai vela sto- 
ant szonu ulyczios pagal 

senoviszka papratima, o ne ant 
vidurio ulyczios. l’kazas pasi
baigė su I’etnycziof vakaru.

— Musu pacZtorius Jim II. 
Kirchner, iszduotojas “Rec
ord American
dinsta pr.cztoriaus nes pasida
vė kandidatu
Kamisoriaus Count v (’ominis- 
sioner.

ANT PARDAVIMO.

su

KOMUNISTU SUKYLIMAS VIEDNIUJE.
ana diena, parodo sukylima 

Austrijokiszkn komunistu Vie diliuje. Palicije ir vaiskus su maszininiais karabinais yra 
nžsi'barikavia kaip ant paveikslo matomo.

Szis paveikslas kuris likos prisiunstas in Amerika tik
karabinais

audokllnais tis ir Skuputis. 60 puslapiu
No. 128

. 35c

I

I

su

m

ves

Hometown,

iszduotojas
padekavojo už1 >

ant pavietavo

Namai ant dvieju familiju, 
vienas namas bizniavus o kitas 

s, randasi geroj vie
toj ir parsiduos (ilgiai kas at- 
siszauks greitu laiku. Taipgi 
parsiduoda automobilius, už
darytas,
taip kaip naujas* Atsiszaukit 
po sziuo adresu. (t.GG

Marijona Busiliene 
Box 5

privatiszka

greitu 
automobilius,

<lel penkių žmonių,

Gilberton, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, 
apelinke.
isz priežasties nesveikatos loc- 
nminko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. K misa v age,
Locust Valiev,

Barnesville, Pa.

smagi
Turi but parduota

t 
F

Coal Dale, Pa. 
anglekusiai 
apdeginti No. 10 kasyklosia 

eksplozi ja 
nežinomos

Apdeginti yra: 
isz CoalHale,

likos
— Keturi 
pavojingai

Lehigh Valley per 
gazo kini kilo nuo 
priežasl ies. 
Pollack 
isz Seek, Konaczuk 
dale ir Salicko isz Lansfordo.

Barron 
isz (’oal-

P-le II. Mankiute Lie-

Elizabeth, N, J. — II. Man
kiute, yra iszrinkta viena isz 
G0 aplikaneziu kaipo gražiau
sia, atstovauti musu miestą At
lantic City, kaipo “Miss Eliza
beth.”
tuviu tarpo, kaipo Lietuvaite, 
— rodosi, kad niekuo norą pa

llet visgi Lietu
viams garbe, kad turi gražiau
sia mergina Elizabcthe, ir ji 
atstovaus

Miss Elizabeth;
gali būti iszrinkta kaipo “Miss 

Kaip matyti, tai 
Ameriko- 

labai patenkinti, 
Miss Eli-

sižymejusi.

< 4

Elizabcthe, 
Elizabetha kaipo 

” o toliam-

America.“
100 nuoszimcziu 

na i“ nėra 
kad Lietuvaite vra
zabeth”, ir gal but norėjo taip

• 1 . • 1 • • 1
! SU

< 4

4 t

pasielgti, kaip pasielgė 
Jack Sharkey, jo kumsztynesc 
su Dempsiu; nes minimas laik- 
rasztis raszo redakcini straips
ni su sekaneziu antgalviu:

Judges picked carefully In 
“Miss Elizabeth 

aiszkina, kad teisėjai nieko ne 
žinojo apie vardus ir kilme; 
viską ka jie turėjo, tai paveiks
lus su numeriais. Gabaus re
dakcija baigia ta straipsni 

“As it hap
pened; the girl chosen was of a 
type of beauty that will carry 
the name of Elizabeth 
credit in Atlantic City, a girl 
born and raised in Elizabeth 
and a student at Battin High 
School. ’ ’ Isz to atrodo, kad 100 
nuoszimcziu Amerikonai norė
jo, kad butu buvus isz ju tarpo 

“stone.“

su
< 4 
choosing

sziais žodžiai:

kokia kreiva

PARKE

> ! , ir

with

— V.

PER LIETUVIU DIENA 
PANEDELYJE 15 AUGUSTO

Garsingas FREDDIE RICH ir jo Garsingas BLACK 
BOTTOM SZOKYKAS

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30.
INŽANGA ANT SZO KIU SALES 50 IR 75c.

KETVERGE 18 AUGUSTO
PAUL SPECHT ir jo garsinga Prince of Wales orkestrą 
kuri breadeastina per radio WJZ ir grjina in Victor 
rekordus. Viena isz geriausiu orkestru kuri da szimet 
grajino Lakeside Parke.

Daylight Excursion to
t

- — - - —J

NUGARA FALLS
Sat.-Sun. Aug. 20-21st

Leave Mahanoy City
$ 11:56 A.M. Saturday

ROUND 
TRIP

Children Half Fare

___ August 20th 
Ar. Niagara Falls 9.15 p m 
Returning leave Niagara 
Falls 2.30 P. M. Sunday.

An opportunity TO SEE THE FALLS 
ILLUMINATED, staying overnight at 
Niagara. Daylight ride both ways'.ample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

Lehigh Valley Railroad
dht Route of The Black Diamond

Denver, Colo. — Balandžio 
1G diena Kinukas Ong King, 
isz amato virėjas, pabėgo su 16 

apsivedė, 
Kiną

motu Dunbariute ir 
bet motina juos suseko, 
aresztavo, o ženatve per teis
ina suardo. Kinukas tada pra
dėjo gerintis prie motinos ir 
toji dabar sutiko, kad dūkto 
gali už jo teketi. Todėl pora 
paemo szliuba antru kartu.

Port Carbon, Pa. — 
towne ana diena buvo 
kas ant kurio susirinko pulke
lis žmonių o tarp kuriu radosi 
ir Ona Malinskiene, 21 metu ir 
Stasys Valutis. Stasiukas szo- 
ko su Ona ir nežino kas tarp ju 
pasidarė kad Stasys
Ona spardyt ir 'daužyti, 
net reikėjo jaja nuvežti 
Bottsvilles ligonbutia kur keti
na pagimdyti neužilgio kūdiki. 
Ona dovanojo kalte Stasiui, 
nes tas prižadėjo užmokėti už 
“demieziu” 
ir viskas praėjo malszei.

Schoen- 
pikni-

ATSAKIMAI. GERAI ATSAKE.

Homestedičcziui. — Groma- 
ta buvo be paraszo, todėl ko- 
respondcncije nuėjo in gurbą. 
Daugeli kartu aipie tai perse il
ginėjome musu skaitytojus 
idant neužmifsZtu ipasiraszyt 
ant visokiu dancszimu, bet ma
tyt tojo persergėjimo neklau
so. Todėl ncrugo'kitc jaigu da- 
neszimus netalpiname.

turėjo

tra* paeziuojas. 76 puslapiu
No. 133 Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
Nedarykia | 62 puslapiu..................................15c

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

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

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................. 25a

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 

i Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mieles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji.........15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irianda, Robertas velnias, Medejue 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 2Oa

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 

Į 61 puslapiu...................................15c
Keturios istorijos ajie

ICaras Mikalojus I. 
adjutanta kunigaikszti Narisz- 
kina, kuriam tankei priminda
vo idant taip dau 

szalta ryta, caras 
Newska-Prospekt u 

sa v o
einant isz hoteliaus gerai užsi
traukusi.

— Na, pasakyk pats 
riszkin, ka tu darytum ant ma- 

kad asz taip butau 
' — užklausė caras 

nulindęs regėjimu girto adju
tanto.

Viena 
eidamas 
užtėmi no

<r o 
ryta,

negertu.

1

adjutanta isz-

i

Mrs. 0. N., Cleveland, Ohio. I 
— Apdarome vi'sokes ‘knygas, 
jaigu turi tamista ant apdary- 
mo — istorijos, maldaknyges, 
mažus lailkraszczius ir t.t.

no vietos 
užsigeriąs ?

— Asz? Ugi nekalbeczia su 
tokia kiaule, szviesiausos pone 
— atkirto girtas Nariszkin. *p radėjo 

kad 
inreikėjo j a ja

koki padare Onai

Mariute— Dvi mergaites, 
Rapelavicziute, 5 metu ir Juze 
Plosztikiute, 10 metu, nueja 
uogaut, paklydo 
kalno per 1G valandų bet vaka- 

Tėvai

10 metu 
ant artimo

re paezios atėjo namo, 
mergnieziu nemažai buvo snsi- 
rupinia ir jeszkojo visur 
gūsiu mergaieziu.

din-

— Pittston, Pa. — Juozas 
Mangauro, likos -mirtinai ap
degintas kada užsidegė namas 
ir eksplodavojo gazolinas. Ble- 
des padaryta ant $35,000.

Mahanojaus Lietuviai Pirmam 
Vorde Balsuokite už

JONĄ VIZGIRDA
Ant Konselmono Pirmo Vordo
Lietuviai Schulykill Pavieto 

Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of 

Common Pleas
BALSUOKITE UŽ 

WILLIAM C. JAMES 
Ant County Comissioner 

BALSublCITE UŽ 

JOSEPH P. DANDO 
ANT COUNTY TREASURER

WICHIT0S PATOGI

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

GertuuHinn buduti gyditin bu žolėm*, 
nen žolėn yra tui tyriausias vaistai 
gamtos surėdyta* ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraują nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-Iigos ir t.t po 86c. 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 spaud' 
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 Gillet Rd.

- MERGAITE.
Miss Mildreda Orr, likos isz- (

rinkta kaipo patogiausia mor-
• ‘ a • w » v • . *

gina kuri perstatys Wichita,1 
Kansas, patogumo parodoj ku
ri atsibus Atlantic City, N- J.

I

t

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

Ant antro floro Kllne Sztoro.
19 W. Cęnter St. Mahanoy Oity

nes žoles yra sveikiausi

PUIKIOS PARMOS.

Pirkite farma czionais Lie
tuviu kolonijoje o busite lai
mingi.

G40 akru, murine šluba, 33 
galvijai, 4 arkliai, 10 kiaulių, 
trakteru maszina, apsieti lau
kai, tiktai $15,000.

333 akru dvaras, 30 akru so. 
do, 3G karves, 200 visztu, trak
teru maszina, murine stuba,murine stuba 
apsieti laulkai, paežiam mies
te. Preke $15,500.

40 akru apsieta farma 
akru girrios, nauji budinkal 
4 garves, 2 arklei, 
maszinos, viskas už $2,600.

80 akru apsieta farma, 10 
* karves, 3 arklei, 5 kiaules, ger- 

bud i ūkai. Preke $4,500.
Taipgi turiu daug pigesniu 

farmu ir ant lengvu iszlygu.
Peter M. A nd rėkus, 

Box 107,
Pentwater, Mich.t.G5)

14

y 2 arklei
t

2 kiaules,

Valgiu Gaminimas
C-*-- IR---

Namu Prižiurej mis

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 1G2 puslapiu 
didelio formato.
a u d e k I i n a i s a p d a r a i s.

Preke tiktai $1.50

Drūtais

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszyrno, del vaikams. Preke 15c

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

25c

Labai smagi

No. 141

vijno, Dzūkas iszvadavo savo paezia žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- kije. Alute duktė kun. Kerninur, Bo- 

ksztas ant salos Dago. 64 put. . . .2Oc
No. 142 Trys istorijos apie Pa

veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vel- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapiu. . . .15a

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

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

No. 146

ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir .t., t. 48 puslapiu.......................15c

dalis) 
Ha ta

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

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

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užlickos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu.....................25c

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

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

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

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

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

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

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, f 
skialbtojas. 63 puslapiu

................................ 15c
Dvi istorijos apie Auka

Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį.
61 puslapiu................................... 15c

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

Stebuklas. .74 puslapiu. ........ 2Oe
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

ir Alena, 
puslapiu 

No. 149

na,

. .25c

Spencerport, NL Y

KANT1CZKO5 arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

M *
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NAUJAS DIDEUS
< SAPNORIUS
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. plocrio
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wo
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Ii

s:

i

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso-

Meile sunaus.

B'

W.. r■K

Į ■>

į

tint
M

■

r f 
į

kiu senrasžcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane

li
Knyga puikiai drueziai 

apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - 0o., 

Mahanoy City, Pa.

tu ir visokiu burtu.

f

I

1

PREKE $1.50
■ h

15c

Iszmintinga rodą,- *Ap- 
...... . .15c 

No. 122 Penkios Istorijos apie
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaua,' Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu..*?,..

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari-

■«' i .15c

....15c

ne P^na ir Apie Baisi istorija. 61
puslapiu • • •••••teeeeeeee^eee 1K

Ui

Pavojinga klaida. 45 
..............15o 

Asztuonios i s t o r ij o ■ 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedels 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dedu. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu... .15c 

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

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogai is. 
puslapiu. ........................................15a

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upee 
Vielos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .ISe 

No. 155 Puiki istorija apie Saa- 
kinas nedora žydą. 136 pus........25e

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

No. 157 Juokingas apraszymae 
apie Savisrola, didis klastoria. 
puslapiu..........................................

....15c

62

62
15«
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W. D. Boczkauskas Co. 
Mahanoy City, Pa.-i




