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ISZ AMERIKOS
NUSKENDO

SUBMARINAS
suSUSIMUSZE SU KITU 

LAIVU, NUSKESDAMAS 
SU 43 LAIVORIAIS.

Provincetown, Mass. — Sub
marinas S-4 susidarė su lai
vu Paulding artimoje czionais 
ir submarinns su 4.3 laivoriais 
vidurij tuoj nuskendo. Valdžia 
nusiuntė ant vietos laivus su 
norikais idant isztvrineti
laivoriai gyvi ar mirė, nes neži
nia ar submarinas likos per
durtas ar no. Laivai Paulding, 

patruliavo  jo 
pristova 
submarina

panorusi vandenije, 
j K* r volu laiva sulaikyti arba 
apsisaugot nelaimes, trenkda
mas in vidin i nelaimingo sub
marine. Norikai rado kad tik 
szeszi da randasi prie gyvas

ar

kuris 
plauke in 
užtemino

pakraszti 
o norints 

pusiau 
bet buvo 

sulaikyti
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VISI GIN0ZAI PASI
BAIGS LIETUVOJE.

Kilimas. — “Oenevo.i tapo 
panaikinta tekiiiszknis karo 
fa

m - ——.
NUGINKLUOJA

KAREIVIUS
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tekniszkas
stovis Su Lenkija, bet visi gin- 
ežijamidvejų vasltybiu klausy
mai pasilieka niszriszti — taip 
Voldemaras pareiszke pasikal
bėjimo szi vakaru. (Isz to rei-

VALDŽIA BIJO, KAD SZAU- 
IIAI NEŽYGIUOTU IN 
KAUNA JOS NUVERST.

KINAI ŽUDO
BOLSZEYIKUS ii

SZAUDO MERGINAS IR 
BOLSZEVIKISZKUS VIR- 

SZININKUS O KITUS 
ISZVARO.

K
VW

ITALIJE TURI DIDŽIAUSIA MOTORINI LAIVA ANT SVIFTO.
as

Santarvininku 
militari-kia spėti, kad Voldemaras dar 

Paryžiuje. lįpd.) 
Jis toliau sake:

ilgas kelias keliauti iki padėtis 
tarp abieju valstybių visai isz- 

Lietuvos premje
ras tvirtina, kad Tautu Sąjun
gos Tarybos dabartinis nuo
sprendis praktikoj suniekino 
nuosprendi Ambasadorių ta
rybos, kuri 1923 metais atidavė 
Vilnių Lenkijai, po to, 
Lenku spėkos užgrobė ji.

Priimdama Genevos nuta- 
sako Voklemara.“, 
tuo paežiu sutiko, 

prigulmybes

< < Dar raikės sic- 
linijoje*), 

kad Lietuvos sava-del gabeni m d pasažieriu iszlikos padirbtasSa tumiaSzis naujas motorinis laiv
Italijos in Brazilija ir yra vienas isz didžiausiu aid svieto turintis 24,000 ton.i sunkumo. Yra 
640 pėdu ilgio, darantis 21 marines mylės in valanda.

l i JJ

siaiszkins. > >

33 VAIKAI SUDEGE
PRIEGLAUDA VAIĖU SU

DEGE SU BAISIOMS 
PASEKMĖMS.

Quebec, Kanada. — Praeita 
Sereda sudege czionais vaiku 
prieglauda Szv. ' 
priežiūra seserų Gero Piemens. 
Liepsna kilo nakties laike isz 
nežinomos priežasties ir apėmė

Varszava. *— 
legaciju Varszavojo 
niai <‘kspertai, tyrinėja dalyku 
pa dėt i Liet u vos-1 jen k i jos 
noj (demarkacijos 
pranesza,
noriu kariuomene esanti demo
bilizuojama visa pasienio lini
ja.

I n s a k y d a ma d emo b i 1 i za v i m a 
savanoriu sienos sargybų, va
dinamu Szauliu, Kauno valdžia 
pasirūpino, kad tie vyrai butu 
arba paskirti kaip mokesniu 
arba priimti in regularine ka
riuomene, arba paskirti kaip 
mokomu rinkėjai.

Tuo demobilizavimu tikimos 
apsisaugoti nuo galimo sava
noriu Szauliu žygiavimo in 
Kauna esamos valdžios griauti.

Oficialios Kauno sferos da
bar tikisi gauti paskolos, kaip 
atlyginimo už Lietuvos 
leidimą
Mat priesz tai Anglija 
jai žadėjus paskolos, jei Lietu
va susitaikysianti su Lenkais.

ant
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ISZ LIETUVOS
... Wil,, .ųu; Ii

2,000,000 LITU NAUJIEMS 
PLENTAMS STATYTI.

Kaunas. — Biudžeto patikri
nimo komisija priėmė ateinan
tiems 1928 metams Plentu ir 
Vandens keliu valdybos senin
ta, kurios 
štai vii

r ? I

EUROPA ATMOKĖJO DALI
SKOLOS AMERIKAI.

Washingtonas. — Ana diena 
valstybes kasa aplaike arti 97 
milijonu doleriu nuo 8 Europi
niu Valstybių, kaipo pusmeti
ne mokesti paskolos dali Ame
rikai. Anglija mokėjo 92 mili
jonu, Belgija 1 milijoną, Cze- 

<s- 
tonia 75 tukstaneziu, Finlandi- 
ja $182,210; Ungarija $39,724; 
Lietuva $47,896; Lenkija viena 
milijoną.
CHICAGAS RENGIA SVIR

TINE ISZKILME.
Chicago. — Yra rengiami 

planai del Svietines Iszkilmes 
kuri prasidės pirma diena Mo- 
jaus J 933 metuose, szitam 
mieste. Bus tai didžiausia isž- 
kihne kada buvo parengta pa
saulyje. Tam tikras komitetas 
jau likos iszrinktas ant1 susi
rinkimo kuriame dalyvavo su-

Charleso po j<0_gjOvakijn 1 ’/G milijoną, E

ties kuriuos stengsis iszgelbet. •scua narna trumpiun laike. Pa-
DUKTE MILIJONIERIAUS 
INŽENGE IN KLIOSZTORI.

Milwaukee,
Evelina Cusack,
to po mirusiam milijonieriui
Thomas Cussack, ana diena in- 
ženge in Dominikoniu zokona 
Sinsinnawa, Wis. Be žinios ar
timiausiu giminiu ir prieteliu 
atsižadėjo svieto, iszsirinkda- 

gyvenima

.Jane
metu, dūk-

»' is. — 
»>o

ma su u inalszu
. • Aj.il .. . . <w... ii• * 4 * 11 * *-W M Ii

k liosžtoriaus mūruose.
PERSZOVE SAVO DRAUGA 

KASYKLOSE.
Hazleton, Pa. — Nikas Kne- 

viez isz West Hazletono, likos 
perszautas per koja liazle ka
syklose No. 1 szlopoje per Szi- 
ma Radavicziu. Laike darbo 
isz kokius tai priežasties abu
du susikivirezino ir Radavi- 
c/.ius bando stumti savo dran
ga prie szuviu kuri buvo už- 
pruvines su dinamitu, o kad 
jam tas nepasiseko, szove in 
isz revolverio keturis kartus, 
pataikindamas jam in koja.

Po tam nuėjo namo palikda
mas sužeista dranga, bet vė
liaus likos aresztavotas ir už
darytas kalėjimo. Radaviczius 
turi paezia ir vaikus Europoje 
ir kaiĮ> rodos bus sugražintas 
adgal nes ne yra ukesu szio 
eklypo. ’
ISZEME SZIRDI IR VELA

INDEJO.
Toledo, Ohio. — S>

su dinamitu,

Toledo, Ohio. — Szesziu me
tu Pranukas Viel, apsirgo už
degimu plaucziu nuo ko sutino 
jam szi rd i s ir reikėjo ji padė
lį po joksrei spinduliais. I’asi- 
rdde kad vaiko szirdis yra ap
vilkta pūliais.' Idant pūlius nu- 
czystyt nuo szirdies ir iszgel
bet vaiko gyvastį, daktaras 
is/aūne szirdi, apezystino ir ve
la indojo in josios vieta. Dabar 
\aikas pasveiko ir linksmai 
praleis Kalėdas namie.
NAUJA KOMETA GALIMA 

MATYTI.
Washington, D. C. — Nauja 

Schkellerups kometa, kuri ran
dasi arti žemos apie 36 milijo
nus myliu galema matyti vaka
ru dalyje dangaus. Po nusilei
dimui saules dirstelckite in vo
kams o pamatysite.
1927 METE BANKRUTINO 

DAUGIAUS BIZNIERIŲ 
NEGU 1927 METE.

New Yorkas. — Pagal at
skaitas pasirodo kad szimet 
dauginus biznierių bankrutino 
>|egu 1926 mete. Szimet per 11 
menesiu subankrutino net 18,- 
451 visokiu biznierių ant sn- 
yirwi 599 milijonu doleriu.

i i

kaip

ll kos isz- 
suokalbio

1'1

me laike radosi prieglaudoje 
.371 vaikai žemiau dvvlekos 
metu ir 40 seserų, kurios sten
gėsi gelbet vaikus, bet negalė
jo visu iszgelbet. Badai skait- 
lis 
*>•

laike 
vaikai

pražuvusiu ma'žiuleliu yra 
da -nesurado — maito-J ir 22 

ma kad isz viso pražuvo apie 
40, kaipo ir viena se«uo o kita 
mirė nuo apdeginimu. Po ug
niai ugnagesiai rado vienoje 
krūvoje iMiztndniolika lavonu.

Prieglauda kitados buvo 
naudojama kaipo ligonbute del 
kareiviu pastatyta 1832 mete 
ir buvo sena ir netinkama, bet 
seserys jaja pirko nuo valdžios 
ir perdirbo ant prieglaudos del 
sieratuku. Bledes padarytu ant 
100 tukstaneziu doleriu.
KITA UGNIS, VIENA

MINISZKA UŽSIMUSZE.
Quebec, Kanada. — In an

tra diena po sudegimui pirmos 
prieglaudos kurioje pražuvo 
tiek sieratuku, ugnis kilo Szv. 
Louis akademijoj po priežiūra 
miniszku. Ant giliuko visus 
vaikus iszvede laukan bet vie
na miniszku nespėjo iszeiti su

bet ant vietos užsi-
todėl szoko

p ra

serganeziu vaiku 
in tinklą, 
musze.

Protestonai turėdami neapy
kanta prieszais Katalikiszkus 
institutus pradėjo vela juos isz 
naujo padeginet kaip tai dare' 
praeitus kelis metus atgal.
KUNIGAS STENGSIS NU

LĖKTI IN RYMA.
Pittsburgh. — Katalikiszkas 

kunigas James R. Cox,
lia.szczius Szv. Patriko parapi
jos nutarė nulėkti su eroplanu 
in Rvina isz New Yorko. Ke
lionėje jam draugaus Mirtele 
Brown isz Omaha, Nebr. ir le- 
kiotojas. Kelione ketina prasi
dėt ateinanti pavasari.

LINDBERGH’O MOTINA 
ATLANKYS SAVO 

SŪNELI.
Mexico City, Mex. — Lindy 

nusiuntė telegrama pas savo 
motina idant jiji atvažiuotu ji 
atlankyt ir pasidalint su juom 
garbe, kokčia aplaike per Mekr 
sikoniszka valdžia. Lindv vni B • " 
sveikinamas triuksznūngai kur 
jiktai pasirodo,
žmonių ji įsveikina.

tukstaneziai
>

Girdėt, kad isz Meksiko Lin
dy leks in Guatamala, Hondū
rą, Salvador-ir Panama po tam 
leks in Havana, Kuba. Po savo 
kelionei lėks namo in Saint 
Louis, o jojo eroplanias buk |)ii- 
talpytas in muzeju Washingto- 
ne ant atminties jojo ilgos, kę* 
liones per mares ir kitas vietas:

motuose,

Pottsville, Pit. — 
geležinkeliu,

virsz 200 žymesniu Chieagos 
gyventoju.

ISZGELBEJO LIGONIUS 
ISZ DEGANCZIOS 

LIGONBUTES.
Annapolis, M d. — Visi dak

tarai ir iiorses turėjo nemažai 
ergelio iszgelbet 36 ligonius ir 
8 kūdikius isz deganezios Em
ergency ligonbutes. Visa vir- 
szune* ligonbutes sudege o keli 
ugnagesiai smarkiai apdegė.

UŽMUSZTAS PER 
STRYTKARI.

Eidamas
.Jonas Zahorskis, 

49 metu, paeinantis isz Scran
ton, Pa., likos mirtinai sužeis
tais per istrytkari ir mirė kada 
ji vožė in Coaldale l:goiibuteK 
Nieko ant jojo nesurasta idant 
dažinoti apie jo gimines.

MIRĖ ISZ GAILESOZIO
Dunkirk, N. Y. — Kas atsi

tiko su Juozu K u ja va, 20 metu, 
vaikinu 'kuris buvo geras ir ne
turėjo jokiu neprieteliu, dingo 
isz jiainu nežino kur. Nuėjus 
ant krutamuju paveikslu, dau
giau jau nėsugryžo.

Jojo motina, 48 metu, taip 
nulindo dingimu myleino sū
naus, kad isz gailesezio mirė. 
RADO DALI SUPJAUSTYTO 

VAIKO.
Pa.Plymouth Einant is 

žmogus ant geležinkelio, rado 
Browhs upelukyje rankas ir 
kojas vaiko apie szesziu metu 
seiiūmo, rodos kad buvo isz- 
truuktos isz stuobrio. Apie sa
vo baisu radini tuojaus pranc
ūzo palieijai kuri daro slieetva. 
Manoma kad žudinsta likots ne- 
sonei papildyta nes sąnariui vi
sai buvo nesupuvia.
SUBADĖ MOTINA SU PEILU

Akron, Ohio. — Be jokios 
priežasties Karolius, 27 metu, 
pamokos nuo fetalo, ‘pagriebė 
peili ir žirkles, užklupo ant sa
vo motinos, 68 metu senumo, ir 
subado jaja 38 kartus nuo ko 
mire in kėlės valandas vėliau. 
MoteVes anūkas panaudojo 
krėslu ant pasiutėlio ir ant ga
lo ji iipmalszino ir atidavė in 
rankas policijos. __

vadinas, szi
naujiems

naujiems plentams 
rubrikoje figūruoja 

2,000,000 litu. In szia suma nc- 
i nei na kreditai esamiems plen
tams remontudti,
suma skiriams tik 
plentas statyti.

Pirmiausia isz tos sumos bu
sią pastatyti privažiuojamieji 
prie geležinkeliu stoeziu keliai 
ir Kauno —Raudondvario, Ma
žeikiu — Tirkszczliu ir kitose 
ruožuose statomi plentai.

ISZ PYPKES.
Kaniūkai, Užpalių vai, Ute- 

— Mpkriczio 18 die
na Kaniuku Sodžiaus ūkininko 
A. G. ugnis sunaikino tvaria su 
visais gyvuliais; sudege 2 
kliai 1,800 litu vertes, 4 karves
1,200 litu vertes, 4 avys ir ki- 

gyvuliu. Ugnis kilo 
Ūkininko tarnas 

isz

nos ap.sk:

ar-

tį! smulkiu 
isz pypkes, 
braukė linus rūkydamas; 
papiroso iszkrito žarijėlė, kuri 
inliepsnojo minksztas pakulas.

Namai ir gyvuliai 
drausti.

SUŽVEREJAS ŽMOGUS.
Stubrai. — Szio kaimo mėsi

ninkas,
Katycziu turgaus, jau gerai in- 
geres, eme nemielaszirdingai 
savo arkli lupti. Nors nelai
mingas gyvulys bego isz visu 
jogu, taip kad ratai beveik že
mes nesieke, bet mėsininkas, 
atsistojęs vežime ir abiem ran
kom nusitveręs botagu, nežino- 
niszkai tvojo gyvulio szonus. 
Parvažiavęs in Stubrus, jis už
suko in Cyrulio kiemą ir ome 
ginti arkli aplink, 
besidaužant po kiemą, po 
tais pateko szunies būda

ir nelip

par važi įlodamas isz

Taip jam 
ra- 

’ ir 
kad arklys negalėjo pajudinti 
vežimą isz vietos pradėjo, jau

• , į *

ir pats isz paskutiniųjų• jegu 
dar baisiau muszti arkli. Gal 
but nelaiminga gyvuli ir visai 
pribaigęs, jei isz namu nebutu 
iszbege žmones ir žiaurųjį žmo
gų sulaikė.

NUSZOVE PAMOTE.
Lapkriczio menesio 5 diena 

Pašandravos dvare, SzilaVos 
valscz. revolverio szuviu buvo 
nuszauta piliete Astrauskiene 
Kaze. Nustatyta, kad tai pada
re veliones posūnis Liudas As
trauskas 19 motu amžiaus. Nu- 
szove ji del sekamu priežas- 
cziu: jis nnksczitiu buvo pru- 
szes savo tęva padalinti žeme 
tarp jo ir pamotes, nes silpna 
tėvo sveikata liudijo apie grei
ta jo mirti, o pamote galihti
prikalbėti visa turtu užraszytj 
jai ir tuo budu jis paliks bė jo
kio turto, niūrėdamas tai ome- 
nyj jis paminėta dienu revolve
rio szuviu paszalind “kliūti” 
turtui/gauti. Astrauskas paso
dintas kalėjimai^

*

■ • *
Jį

Lenkija
Vilniaus

Voldemara.- 
sutiko siszk i

< I
4 4 

rimą, 
4 4 

kad 
klausymas dar atviras. Dabai
abi szalys turės suraszyt eile 
klausymu del kiekvieno ginezi- 
jaino dalyko, o kada szie klau
symai bus palyginti, tada bus 
insteigta ir iszrasta budus toli
mesnėms del ju deryboms.”

KRUVINOS VAISES.
I ,ap k re i zi o 16 g ry žd a m i i s z 

Kamajų turgaus insigere Szin- 
gy veliantis 1 jaukagalin

kaime ir Nakas isz Vievesynes 
vienkiemio užėjo pas Naku, 
kur besimyledami susipyko, ir 
Nakas perszove Szinkui ranka.

Tik rytojaus diena žmon^ 
rado Szinku, lauke apalpusi. 
I)el kraujo netekejimo Slin
kaus gyvybe pavojuje.

Nakas pasakoja, kad Szinkus
J

kus,

lauke apalpusi.

pats, bedaužydamas pusbonki 
ranka stiklais susižeidęs.
IR VĖL ŽMOGŽUDYSTE

UTENOS APSKRITYJE.
Lakriczio 16 diena, keturi u 

kilometru nuo Utenos atstume, 
ratas pusgyvis žmogus. Pasi
rodė, kad tai Utenos pirklys —
Žydas. Isz jo sužinota, ' kad 
gryždamas isz Labnoro in Ute
na, 
tania žmogų 
tikslu norėjos 
Žmogžudys pagrobęs

Policija stropiai 
jeszko. Nelaimingojo 
pavojui.
BUVĘS TAURAGĖS KO

MENDANTAS NUBAUS
TAS TVIRTOVEN.L f

Kaunas. — Kariuomenes 
teismas isznagrinejb buvusio 
•Tauragės riausziu metu ko-

jis vėžės kažkokį nepažys-
kuris pleszimo 

užmuszti. 
.300 litu

.P

pasislėpė.
gyvybe

mendanto pulkininko leitenan
to Ignatavicziaus ir komendan
tūros rasztvedžio kapitono 
Tverskio byla, kurioje jie buvo 
kaltinami neveiklumu riausziu 
metu.

Teismas pripažino buvusi 
Tauragės komendantu Ignata- 
vieziu kaltu ir nubaudė 8 inc- 

oUosiais tvirtoves kalėjimo, 
kapitonu Tverski iszteisino.
> KUNIGAS DAGILIS 

NUBAUSTAS UŽ 
SZMEIŽTUS.

Telsziai. — Kunigas Dagilis, 
buvęs “Žemaiczin Prioteliaus” 
atsakomasis redaktorius, už 
szmeižima savo laikrasztyj 
Tolsziu gimnazijos mokytojaus 
Simo Sidabro, gavo Lapkr. 
menesio 23 diena pas Telsziu 
taikos teisėja 5 paras areszto..
BUTKU JUZE PALEISTAS 

ISZ VARNIŲ SIBIRO.
Telšiai. — Sziomis dienomis 

paleistu isz Varnių koncentra
cijos stovyklos poetas Butkn 
Juze,. Cezaris Petrauskas isz 
Kauno, mokytojas Geniuszas,

II

vbuvęs “Zemaiczin Prioteliaus 
redaktorius, 

savo

Lapkr.

1
 j ----------------

loky to jas Liutikas ir studen
tas. Kri gėris.

nusi-
Ląnkijai Gen<evoje.

buvo

SZVENTOJE LIETUVOJE.
Gargždai, Kretingos ap. — 

Musu miestelyj yra degtines 
monoplis, kuris kas savaite da
ro apyvarta apie 3,000-4,000 
litu. Kadangi miestelyj nėra 
traktieriaus — turgaus dieno
mis geriama gatvėse, užkam
piuose.
Neatsilieka ir moterėlės. Kur 

musu protus ?

SZIAURES LIETUVOJ 
ŽIEMA.

Bokiszkis. — Lapkriczio 10 
dienos nakti ir vėliau diena isz- 
krito ganadaug sniego. Kadan
gi szalta, 
kelias!

tai pasidarė žiemos

UŽ “AVANSAN” PAIMTA 
SZLIUBA.

Pranas Rcgulevskis, sukakęs 
vyro amžių, Žeimelyj susivedė 
su savo kaiminka Kalvaityte. 
Gyveno gražiai, susilaukė trijų 
vaikucziu, gražiai juos augino 
ir mylėjo.

Susidėjus tam tikroms 
linkybe'ms,

ap- 
Pr. Begulevskis, 

1915 metais turėjo, atsiskyręs 
su savo szeimyna, iszvVkti Ry
gon. Be žnionos gyventi sunku 
ir nepatogu — mane jis. Be to, 
juk pirmoji žmona ne su saule

t

Kantonas, Kinai. — Mažiau
sia 40 merginu su nukirptais 
plaukais, kaipo ženklas komu
nizmo, likos suszaudytos
ulycziu be jokio klausymo. Žy- 
miau-es Ru»iszkas komunistas 
konsulis Poli va liks 
guitas už sukėlimą
pri(\szai< valdžia. Vėlesnius ži
nios skelbia kad likos suszau- 
dytas.

Ant ui vežios miesto 19 Ru- • •
Komunistai likos su-

szaudyti, kitus baisiai sužeidė 
ir pusgyvius uždarydavo in ka
lėjimus. Daug Rusu aresztavo- 
ja kas d imi.

Honk^oįv. — Penkiolika Ru- 
siszku virszininku suszaudvta 
tarp ju ir konzulis Plitsza. Ka
truos Komunistus suranda, tai 
iszvaro isz miesto.

JAPONAI STENGSIS PER- 
LEKT PACIFIKO MARES.
Tokio, Japonija. — Ateinan

ti meta, Juniaus menesi jo. Ja
ponai stengsis perlėkti Pacifi- 
ko mares in San Pranciška per 
Honolulu. Kasztus ant tosio.“ 
ilgos keliones ir nupirkimo ge
riausio eroplano deda l»arona> 
Mitsui, turtingiauses žmogų- 
ant svieto, grafas Shibusava ir 
baronas Sahatari milijonieriai.

Nuo kokio tai laiko .Japo- 
niszki laikraszcziai iszjuokine- 
jo valdžia kad apsileido lėkio- 
ime, o kitu vieszpatyscziu 1c- 
kiotojai atlanko Japonija pa
sekmingai.

- Isz 
stokos

VILKAI UŽPUOLINEJA. 
ANT KAIMU.

J’eheranas, Persija, 
priežasties szalcziu ii
maisto, vilkai taip insidrasino, 
kad eme užpuldinet ne tik ant 
gyvuliu, žmonių bet ir ant 
kainui. Gyventojai bijo iszeiti 
isz namu ne tik nakti bet ir vi
durdieni jo, nes vilku pilna ap
linkine.

POPIEŽIUS PASKYRĖ DU 
VYSKUPUS.

R vmas. 
dienomis paskyrė < 
vyskupas A įnori ko. 
Tamoszius C.

— Popiežius tomi- 
du naujus 

Kunigas 
O’Reilly 

gyvens — mirs kada nors. ’rai^TTUszczius katedraliszkns 
nyczios Clevelande,kodėl nepaimti antro szliubo 

“avansant” Taip pagalvojęs 
— brukszt 1915 mete ir vėl su
siveda jis.

Teisingai jis galvojo priešą 
apsivesdamas. Jo pirmoji žmo
na 1920 metais, nepergyvenus 
vyro mirszta. Jis parvyksta na
mo. Viskas rodos, tvarkoj — 
pirmoji žmona mirė, jis ramiai 
•gyvena su antrajn žmona.

Bet... nelaime...
draudžia szliuba “avansu” 
paimti. Del tokio instatymu 

jis patraukiamas 
teisman. Už tai, kad Regu lei
skis usivcdep irmiuu negu mirė 
jo žmona, Sziauliu Apygardos 
tiesnio nubaustas jis 3 mene
siais kalėjimo. Jis tiesos 
kojo” Tribunole, bet ir Tribu
nolas patvirtino, -kad jis už 
^avansan” paimta szliuba turi 
pasėdėti 3 menesius kalėjimo.

a..oiH ........... ............................................... ■ ■■■■ im

Lietuviu kalba yra labai pa- 
haszi in Sons'kritu kalba ir fi
lologai (kalbininkai) visuomet 
turi--. niekint i s.

li vansan f

žiaurumo

fl

I

■ '1 ‘ I
I
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Lnstatymai 
“avansu

<< •jose-

pra
ba ž- 

likos pa
skirtas vyskupu in Scranton,
Pa.

Kunigas 
isz Szv. Gabrieliau

Jonas McNamara 
s parapijos 

Washington, D. likos pažen
klintas vyskupu in Baltimore, 
Md.

Paskutines Žinutes.
— “Lin- 

: atkinkyti 
aka su (‘ro

H Detroit, Mich, 
dv” motina nulėks 
savo sūneli in Moks 
planu kuri pampino Kordas.

U Baltimore, M d. 
nais szimet mirė nuo trucinan- 
czios munszaines 128 ypatus, 
876 apsirgo.

U Minneapolis, Minn.

mot ina

(’zio-

<»

Iii 
laika septynių metu garnys pa 
liko Jonui Hanley net septyne- 
poras dvynuku.

1F London.
B urmo jo,

Raugoonc, 
buvo gana 

smarkus drebėjimas žemes, ku
ris padare daug bledes. 
daug žmonių užmuszta.

Indijoj

Badai
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Lithuanian Conaula^B,
608 So. Dearborn St., Chicago, Hl.

Lithuanian Connotate, 
21 Park Row, New York, N. Y.
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JAUNIAUSES BANKIERIS
Nes(*nei likos surasti senam 

pa loci u jv Peru, kuriame 
na
Iszpaniszka szeimvna Don J. 
H. Trillo, trys senoviszki pa
veikslai padirbti per artistus 
Murillo ir Van Diek. Vienas 
paveikslas 
zapa su Kūdikėliu, antras 
Magdalena dalinant savo bran- 

o treczias 
Auksinio Verszio.

Angliszkas

gyve-
triju szimtinecziu senumo

su
perstoto Szv. Jno- 
K ik Ii k vii ii.

AMERIKE.
Douglas Fay, isz Urbana 

III., likos aprinktas prezidentu 
tenaitinio First National Bank 
turėdamas tiktai 25 
mireziai savo tėvo. Jisai ar tik 
ne Ims jauniausiu bankiniu 
prezidentu visam Amerike.

) metus, po

NELAIMINGAS i
SVECZIAS

Visu Raugaliaus 
valgi* vakariene. rTik ka išvir
tos skustos bulves ir papiltos 
ant stalo garavo karsztu kvo- 
pianeziu garu, net uosi lauže ir 
gomnri alkiu kutino,
buvo labi invairios: vienos di
deles, miltingos 
sios, o kitos visai sveikos, bot 
viduriai, skanus, kaip kvietine 

j bandute, 
i Viduryj

szomivna «T

Bulves
rsfli t JflK.

* net subyreju- l:
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bei visai tvirtai
Sziltos bulves

> f
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Nukreipiant Szalti su 
Paprasta “Baking 

Soda”

Prezidentas Pirko
Pirmutins Stempas

genybes vargsznms 
Garbinimas

Tūlas 
apszacavojo tuosius tris 
veikslus ant 1.111.250 
szterlingu — 5,556,25;) doleriu.

ant

žiaunas 
pa

svaru

Pennsylvanijoj susitveri* ke
turios orines kompanijos del 
gabenimo eroplanais tavora, 
pasažierius ir paczta ir jau isz- 
eme czarterius Harrisburge, 
Pa. Yra tai

czarterius
pirmutines tokios 

transportines kompanijos. Pir- 
Pennsvlvania Ae- 

Transportation Express 
Pa., antra 

Service,

matine yra 
rial 
(’o., 
(Jettvsbiirg
treczia

Wilkes Barre, 
Plying

Reading Railroad Co., 
ir Pottsville, Pa. Neužilgo pra

tisasdės varyti eroplanus in 
szalis Pennsylvanijos.

'Taigi, jau susilaukėm naujus 
Fordo automobilius, bet pir
mutini fieuki automobiliai ko
kius Fordas padirbo, kasztavo 
jam s/.imta milijonu doleriu ar
ba vienas po dvideszimts mili
jonu doleriu. Reikėjo intaisyt 
naujas maszinas tam tikslui. 
’Tas užėmė visa vasara. Ir vos 
tik sziėmis dienomis Fordo 
dirbtuvėse Detroite buvo pa
statyti penki naujo modelio au
tomobiliai. “

szitu automobiliu 
sako Fordas, 
bankuose

Sziadien, padarius penkis nau
jus automobilius, mano pinigu 
bankuose liko tiktai $27)O,O(MH- 
000. Taigi, parokuokit dabar 
patys, kiek man tie penki pa
vyzdiniai automobiliai kaszta- 

<>.
Žinoma, jeigu szitaip skaity

ti, tai jie kasztavo isz viso 
$11X1,000,1 MM) arba po 20 milijo
nu kiekvienas. Bet Fordas už 
tai dabar turi naujas maszinas 

fabrikuose,

>ziomis 
e Detroite

t iket isIsz to galima tikėtis kad 
Lietuvoje bile diena gali kilti 
nauja -revoliucije ir 
nauja valdžia.

šu! verti

Laikraszcziai dang aprasze 
apie milijonieri A. S. Kresge, 
locnininka 7> iki 7)0 eentiniu 
tersztoriu, kurie randasi po vi
sa i\mi*rika, o 
puse milijono doleriu ant 
džiovinimo” 
gelba proliibicijos. 
priežasties atsirado, toki, kurie 
perėjo per jojo sztorus kuriuo
se parsiduoda visoki dalykai 
ant <larvmo alaus, vvno ir kito- 
kiu uždraustu gervinu. 
Kresgi* parduoda visoki

ant iszdirbiiiejimo svaigi- 
naneziu gervinu ir 
kovoja prieszais gerymus.

i l< i

kuris paaukavo 
“isz- 

Ameriko su pa- 
Isz tosios

fa

j ui e 
ti>,” 
jau

Kaip asz pradėjau 
ruosz- 

asz ture-«♦

savo ta brikuose, kur gales 
dirbti naujus automobilius po 
$396 ir da pelno ant ju turės.

Isz priežasties susitaikymo 
Lenku su Lietuva kilo visoki 
Jieužganadinimai

girdus! Ta r v bos
Lietuviu Lenku

bando ra-

stalo, prakastoje 
tarp bulvių vietoje stovėjo di
delis dubenys su agurkais, 
nai raugtais, 
iszrodanezinis.
su raugintais agurkais yra vie
nas geriausiu valgiu. Ir sveika 
ir stipru, kaip sako žmones, ir 
galima daug suvalgyti.

Si'plyni Raugaliaus szeimy- 
nos nariai nevisuoinot galėjo ir 
agurkus 
Jei bulve

su bulvėmis valgyti. 
kasdi(*ninis valgis, 

tai agurkas retas pasigardžia
vimo pasistiprinimas. Kiekvie
nam kartui mažiausia reikėda
vo septyni agurkai iszimt 
statines. O 
dugną.

Gardus valgis visas paszali
nt's mintis ir kalbas iszvaiko. 
Kiekvienas sznaredamas cziul- 
pia paskirtaji agurka, 
ranka graibo kuo 
bulve pagauti.

Nvkios rudenio dienos.
Ir stipriausiai pavalgiusiems 

tenka rudenio sziurpuliii nusi
vejąs langus ir duris 

daužo. Lietus in visus pakam- 
nyku,

isz
statine irgi turi

o kita 
geriausia

FREDAS VELA STOVI ANT
SAVO VIETOS.

Laike Švieti nes Kares st o vy
lus Fridriko Didžiojo isz Pru
sa likos nuimtas nuo paprastos 
Vietos prie kariszkos kolegijos 
W’asliing!one idant ne erzintu 
žmonių, bet po karei vela likos 
pastalytas ant savo vielos.

Seno v i s z k a s vaistus, 
baking so’da,” 

i>o vaisias szalti 
patarimu duoda 

gydytojas tūlos dideles paka
vimu firnm.-i ('hieagoje. 
dytojas iidl 
pralei lo 
pricsza, “szalti,” ir jo tyrinėji
mas jam •parode, kad szaltis 
nėr užkrec'ziaina liga kaip p«* 
pra.Mai manyta.

Jis tiki, kad perdaug 
mu valgyje, neužtekiinai mik- 
linimo ir esami užkrėtimą ku- 

v(*da prie szalczio. .lis laiko,

ta ” 
vartojama kai| 
nukreipti. 'Ta

papraš
yta naujai

Tas gy
viem uoli ka meti;" 1 / 1I yri lieja ui žmogų ns; 

szall i,

riebu-

ne, veda prie szalczio. .lis laiko, 
kad galima szalti nukreipti ir 
net jszgydyti, lurin’! alkalini 
lygsvara kūne per tinkama 

atsargiai reguliuotu# 
dviaiiglerugszteš drus

kos (sodium bicarbonate), 
vandeniu su ina- 

‘‘caleidin ’ ’

valgi ir 
dožus

per

ar

i

O taip žmogus šu
ore. Dieve 

visiems kurio 
Sako blogi

daugiau geru,

IMW-HI IItil>VMfefem l|>IW»|
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Prezidentas Uoolidgo pilko pirmutini ‘S siem pa s,

JL /
kurias

i

I

i

1

I

i

pursiduviueja
nes eina ant kovojimo prieszais džiova.

kožna meta per Raudona Kryžių isz kuriu pel-
eina
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Von Steubcn’as Valley 
Forge 150 metu adga!

ir >n trumpa laika armija pra
dėjo apagleti prieszus.

Yorktown kovoje Lord Corn
wall pasidavė Von Steubenni.

Pabaigoje kares valdžia Von 
Steubenui davė žemes. Jis pra
leido
savo mažiame 
(yje New York’o dalyj.

Ir sziadien Valley Forge kur 
Von Stenbenas 

kareivius
vieta.

ba alkaliniu
žoms dozoms

iodin.”
Tas gydytojas sako, kad jo

patyrimai tarpe pirmųjų piet-

i r Vokiceziai
sziars

per visas
Valstijas sziais melais 
vaikszczios 17)0m. sukaktuves 
\ron Steuben ’<> dalyvavimn

> 111 v .

ap-
4 i

meilesnis, 
stingtuni tokiam

1 duok sveikatos 
pavargėli atmena, 
žmonos, melas: 
negu blogu.

Vieni 'žaksedami, kiti pilvus 
braukydami, szeimyna skirstė
si nuo stalo, tik 
kuprines ant dubenio legran- 
de bulviu liekanas ir 
( 
ir gerus žmones minėjo.

’Tiesa, 
elgeta lieka 
viienas ne 
laukan.

O ruduo lauke szelo ir vejas 
ezype, ly 
(

elget a, SUS'I-

savo paskutines
miesto apskri

diena? I

Si (m be n ’o
vakaru gyventoju jam aiszkiai 
parode, kad szalcziai yra civi
lizacijos produktas.

Klimai i,szkos pėrimui uos ne
duoda kiniui tinkamai suvarto- 

valgius, kuriu mes 
(langiaus vartojame negu rei
kalaujamo. Mes paprastai val
gome perdaug, ir m*simanksz- 
tomo szaltameore. Szaltis taip 
greit neužpuola žmogų szilta- 
me ore kaip szaltame, nes mos 
tada mažiau valgome ir mikli
namos (langiaus.

I minsi riju žmones 
daugiausia

po sz\ encziu, 
invairiu pokyliu 

ir va kurion i u, kuomet žmones 
valgo daug visokiu riebiu val
giu. Keliaujanti pardavinėto
jai taipgi tankiai serga szal- 

Gal lodei, kad kur tik 
oras persimaino ir 

Jie valgo labai 
daigius, vartoja 

ginanczius gorymus, labai 
sirupina ir negauna užtektinai 
miego.

Statistikos parodo, kad del 
szalcziu net 47) niioszimtis žmo
nių didžiose industrijosi* sulai
kyti nuo darbo. —F.L.I.S.

\’alley Forge kovoje.
Va I lev

ti rirbins 
langiaus

Forge yra mažas 
111 i (*st e'l is /Penn s y 1 va 11 i joj, 
Kcliuvlkill upes, apie < 

myliu isz Pliiladelphi- 
Ir tanu* i ' *

Ii nei jos Kares likimas 
.preiislas 150 metu atgal. 

W’asliiugtoiias su armija isz;
1 1,000 liuosnoriu lenais 
stojo 1777 metu žiemoj, kuo-

paėmė Philadel-

szim'l s 
jos.

Upes

v ra
nnt

Ivide-
kos

lavino Ameri-
istoi-iszkav ra

SILPNOS STRĖNOS
GREITAI

SUSTIPRINAMOS

miestelyje Revo-j 
likimą? nu-

. I
i

vi h gar-
lelejo, ir \ is szeimininka gyre

apsi-
krat v t i.raigi 

szto-4 i

lenda. Drėgna,
vien kart

To
kiu proliibicijos ponuliu turi
mi* czionais daugeli kurie yra 
veidmainiais.

Daugeli randasi ir tokiu, ku
rie kelia probibicije in padan- 

kitiems, o palys t tiri... rauges 
donas noses.

Nekurie laikraszcziai skelia* 
apie nepaprasta gerove Ameri- 
ke, bet valdžios dai'bininkisz- 
kas bjuras Washingtone garsi
na, buk Su v. Valstijose randa
si nemažiau kaip trys milijo
nai žmoniii be darbo. 'Tasai di
dėlis skaitlis .bedarbiii, be vil
ties barszkina in duris fabriku, 
kasyklų ir kitu fabriku jau nuo 
keliolikos menesiu jeszkodami 
kokio nors užsiėmimo. T’okia 
bedarbe

nors užsiėmimo.
(f! M

rai o gal ir ilginus, pakol neisz- 
rinks nauja prezidentą.

I )arbininkas, 
dirbt i,

liniukai kurie 
miesto arba pavieto 
apie bedarbi'. Bet kodėl darbi
ninkas nuolatos turi kensti |)cr 
bedarbe. Taip, sziam anksti 
niam sklype, m* visiems yra 
gerai. 'Tarp daugelio bedarbiu 
randasi be dai’bo ir 
musu tautieeziu, kurie pir
miausia uukenezia kada darbai 
susimažina.

Tokia
d trauksis lyg vasa-

Vii

li u ris
privalo turėti 

dirba del
nesirūpina

geidžia
darba.

pius 
sziurpu.

Bet Ragaliaus pirkioje szil- 
ta, žibalo žiburys mirkezioja ir 
szeimvna skaniai vakurieniau-

Kai atsivėrė Raugaliaus pir
kios durys ir kažkas sukosėjo, 
visi, tarytum žado pagauti, 
kaip sėdėjo — taip ir sustingo. 
Ne isz baimes tai atsitiko, bet 
isz nusistebėjimo. Visi namisz- 
kiai buvo prie stalo, lauke tok?* 
oras siibiurcs, o ežia staiga sve
ezias.

Deszimt sekundų visi in tam
sias duris žiurėjo. Kas kando 
bulve — taip ir laike* dantįs iu- 
siiK'iges, kas agurka cziulpe — 
taip ir iszrode lyg ji bueziuotu, 
kas bulve’siekt* — taip ir bade 
pirsztais bulves, lyg butu ran
kos sustingę.

— Pagarbintas... Sotink Die
ve! — tarė sveezias ir baigė 
Verti duris.

— Praszom, praszom, — at- 
o duszioje 

nelabasis tokia

ne visiems pat iko, kad
nakvoti, bet nebet 

nepamainė ji iszvyti

kažkokios piktos 
hivsios nekalta siela kankiniu.

Sze i m y n a i i szs i' b I asz k i 11 s 
kampus nakvoVi, 
alnesze rudine ir
drabužiu ir liepe elgetai 
pasirnoszli. Soczia'i pavalgin- 

guleli.

t r 
r»

po 
Raugaliene 

sziaip blogu 
iruoli

siam ir asloje m'rnkszta

l'žgesv sz.viesa. visi augule 
stipriu, ilgu miegu. Niekas ne
girdėjo nei vėjo daužymosi, nei 
nakties staugimu. 'Tik 

i i r

szvivsa
I

miega n- 
knarke

t M sziam 
visiems

daugelis 
kurie

PAJESZKOJIMAI
Pajcfszkau savo broliu Karo

liu ir Petra ir sesele Alena Ma- 
cnlioniu, jie paeina isz Stara- 
poles pav., Jevaravo 
Igliaukos Para., Slainansu kai
mo. .Jei kas apie juos žino 
gyvi ar mirė, meldžiu praneszt 
ant szio adreso: I

Gmino,

al

sveezias

siliepe Raugalius, 
pamanė: koks
diena žmones vejoja, bene mirė 
kas...

Raugaliene tai|) pat nustebo, 
, Matyt kas 
pamanė.

serga 
niais ir dienomis 
ypatingai po

ežiais.
važiuoja

in vairus.
laigl us,

v rn 
riebi ils

szalcziu 
•pirmadie-

svai-
su-

net. persižegnojo.
nelaimė nosza, pamano. Kai 
sveezias priėjo prie suolo, atsi
sėdo, persižegnojo ir eme po
teriauti, visi suprato, kad tai 
bus elgeta, pakeleivis ir nak- 
cziai pnieglaudos jeszko.

Isz kur žmogau kclian- 
ni ? — klausė Raugalius. — To
kia diena ir szunies neiszvarv- 
si, o tamsta, kaip koks jauni
kis, peszczias kiemus lankai.

Kai norisi valgyti, 
reikia ir blogiausia <........
maldos jeszkot.
lizdeli, tam gera klausti: 
kur? Kur sustoju, ten mano ir v
namai. Žmones visur geri. Do
kui Dievui, nepamirszta:

tieji piinksznoji 
kaip dusinami.

Kai rvta ome nubusti 
myna: lauke būvi) 
ir palszas rukus, kaip dujomis, 
pasauli aptraukė# laiike. 
va i kszeziojo po 
aplenkdami, 
Pagaliau Raugalieiu' supykus 
neiszkent e.

A-gi t u seni, ar nekelsi ? 
Duris varsto, perszalsi. Patiko 
bulves su agurkais, tai dabar 
ežia Į)el('si.

Pajudino seni už peties. Se
nis ne krust.

Raugaliene
Seni, ar seni! Saulenvkis 

bado!...
■si ipriai 

ankszt'ielninka.
\’ieszpatie! Senis negy- 

suszuko Raugaliemd

rvta
ramu,

y

szei-
t vlu

I Igai 
st ubą, elgeta 

bet tas ne krust.

susimaustė.

li pa verti* seni

va s!
Kas buvo pirkioje, visi ’sube- 

ir pabalo isz baimes. Visi

; lAl 
diena isz I 

Kas tur savo

ko
.! .i .)h turi, to ir duoda, — pasiaiszki-(

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

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

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

Iszrasta h

V * M-Wll i|h I.|H|IR|I|<W»»' .!«■» I' •' |R!|-iiiiiI |i WH I ĮI—i^l l» iąm ——W—I

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkai Skvajerte

R'or*>
nusigando lavono.

Sustojo aplink lavona ir 
griebtis,

visu galvose

ne-
I vliaižinodami ko 

kažko lauke ir
atėjo mintis, kaip vakar bulves
nnt stalo įtaravo, kaip buvo

, ka i p
skaniai

I

b'kanu 
senis 
valgė

1777 
met Anglai 
pliia.

Bet abazas buvo labai pras;
neklirojo jokiu ūž

ia ilgumas
tas. \'vrai 
k Indžiu, daugumas neturėjo 
czeveryku ir ki'li net neturėjo 
drabužiu. Savo praneszimuose 
Koidinental Kongreso 
(b'nt ui 
( & 
szalto kalno, ir miega po

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
jums skauda 

“szaltis yr:i 
arba jei jus

Wash! ilgiomis
prezi- 
raszo:

daiktą, jeigu
jeigu

sunku
strėnų muskulus,
insedes jusu “strėnose,

.keneziate del lumbago, vartokit Red
Cross Kidney I’lasteri ir jus gausite 
greita pagalba.

Jis teikia pagalba silpniems, skau
damiems muskulams. Jis teikia nuo
latini automatiszka masažu kiekvie- 

‘ i nu kpno judesiu, tuo paszalina su- 
i ir suteikia cirkuliacija ap-mano kareiviai apsistoja ant kieteiimus

>Ilie- imtam kūno audiny. Gyduoles persi- 
gll ir sza'lna be drabužiu ir be sunkia per oda ir eina tiesiog in silp-
užklodžiu.

Szilie Jiiiosuuriai bailiai uu-| 
simiue. Bet kaip tik tuom lai 
ku, Baronas Friedrich William 
von Steuben, atsitraukęs isz 
Prūsijos 
generolas, buvo entuziast isz- 
kas rėmėjas Amerikos nepri
klausomybes, ir pasisiūlė save 
Kongresui. Wash ingtonas 
paskyrė kontinentines armijos 
inspektorium-geherolu ir Von 
Steuben pradėjo vėl o’rganizuo- 

visa armija.
svarbiausia

Steuben, 
armijos leitenanlas- 

buvo 
Ameri kos

skaudamas vietas, nusilpusius 
muskulus, malszina skausmą, gaivina 
pavargusius nervus »ir- atstato liuosa 
muskulu veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Piaster su raudona 
flanele užpakaly. Visose vaistinėse.

FREEMANSBURG MOTERE 
GIRIA DR. WHITES.

IHW,

»lfe I'

Ji Mrs. isz Frcc- 
Asz vartojau 

Whites Lun-ge llea-la gyduole
4 ♦

t i visa armija. Valley Forge 
buvo svarbiausia Amerikos 
Revoliucijines armijos iszsila- 
vininm vieta. Aeziu Von Steu-

Charles Scarf oss 
manshurg, Pa., raszo: 
Dr.
del sunkaus kosulio ir perszalimo, da
viau ir savo dukrelei del kosulio ir 
jai taipgi pagelbėjo. Lengvai pagau
nu szalti ir niekas man nepagelbsti 
kaip Dr. Whites Lun-ge Ilea-Ia gy- 

First National Laboratories
Inc., Wholesale Distributors, Lchigh- 

benui, armijos stovis pagerėjo ton, Pa.

duoto. »>

■i

i

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Teipgi siuneziame pinigus in 
gvuuanciju

LIEUTVA užmokami greitai po 
AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kebala 

ar per paczta. Raižykite del informacijų: — Dcpt. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigt»i nuo 1872

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto I
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS j

Szita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje | 
j..,« .... ..... ........ 4 ESPERANTO. Esperanto kalbos gra- ♦
matiszka yra neKzpasakytai lengva ir vidutiniszkni prasilavinęs žino- |

I jau placziai vartojama kalba ESPERANTO.

I

!

gus ja gali iazmokti in viena diena laiko. Knyga susideda isz 170 
puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu.
Kas pirks szia knyga, tam ] 
lima in l 
siuskite sziuomi adresu:

garavo 
agurkai

i nėjo, 
ir matyt, del to mirė. 
Penai valgė. Amžina al

t 

valgyt i 
kaip jis

coliu. Preke su prisiuntimu tiktai $1.00. | 
priedu dykai duosiu paaiszkinima kaip ga- • 
1 * • A 1 11- W » 1 • * * i J ..

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

♦

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

trumpa laika iszmokti Esperanto kalba. Užsakinius ir pinigus « 
•im i fe a a-a.I -i J >1 I I •

; A. S TRECZIOKAS
197 Adams Street, Newark, N. J.

'ii

no elgeta ir vėl eme poteriauti.
Raugaliene, geros szirdies 

moteriszke, žinojo, kaip reikia 
sveti priimti.

— Kas ant stalo, tuo reikia 
sveti pavaiszinti, — tarė ir pri
dėjo dubeni bulviu ir du dide
liu agurku.

Turtingieji taip gardžiai an
anasu nevalgo, kaip elgeta 
skanedamas sotinosi bulvėmis 
su agurkais.

— Tai skanumėlis, tai Die
vo dovana, — kalbėjo elgeta. 
— Teduoda Dievas tamstoms 
laiminga gyvenimą ir derliaus. 
Senai buvau taip valgęs. Pa- 
valgusiam ir pasaulis darosi

*

silsi, —- žegnodamos tarė Rau
galiene ii r nuėjo prie pecziaus.Lietuva”

sakydama, kad 
laimėjo 

•bet niekas

Lietuvoje, 
kaltindami Voldemaru kad ne
gerai padare kad nesispyre ati
davimo \’ilniaiis nuo Lenku. 
Sztai ka danesza isz Kauno vė
liausi praneszimai:

“Visa Lietuva nusiminė isz- 
Tautn Lygos

nuosprendi 
ginezuose. Visi sako, kad Ly
gos nutarimas Lenkijai yra di
dele pergale, o Lietuvai pralai
mėjimas. Valdžios opozicija sa
ko, kad \ ilnius tapo galutinai 
pralaimėtas. Nors valdžios or
ganas “
minti žmones,

Ženevoj 
“šaunia pergale,” 
tam netiki. Visos politines par
tijos ir armija yra laibai nepa
tenkintos Voldemaru. Vilniaus 
iszsižadėdamas, jisai sunaiki
no savo 
ir manoma, kad taip karinin
kai, taip politikai stos isz vie- kur. 
no priesz ji. Krikszczionis de- I

• Lietuva 
šaunia pergale,

Sam Masulon
Box 383,

Greenville, N. C.

Asz Ona Juknike po 
Bundziene pajeszkau savo bro
lio vaika Juozapa Jukna arba 
Jukneviczia. Jisai seninus gy

Will

Raugaliene
*

di ktatoriszka prestižą, veno Raseinių Apskr., ir Para.,
Biliūnu Dvare, dabar nežinau 

, Jaigu kas apie ji žino, 
meldžiu praneszti o tani duo-

niokratni jau planuoja nauja #iu $•> dovanu. Atsiszaukit ant 
koalicijos valdžia. Voldemaras 
jau negali tikėtis armijos pa
ramos, kuria jis ikisziol laikė
si valdžioj.”

(t.102szio adreso:
K. Bundza, 

260 Sanders St., 
Athol, Mass.

’•įl*1

«

MONROE PAVIETO
ŽMOGUI PATINKA 

DR. WHITE’S.

Mr. Archie Turner isz Henryville, 
Pa. raszo: “
Lun-ge Hoa-la gyduole daug kartu 
del saves ir szeimynos nuo kosulio ir 
perszalimo ir niekad neszauksiu dak
taro laike perszalihio, nes tikiu kad 
jeigu Dr. Whites Lun-ge Hen-la ne
suteiks palengvinimą tai joks dakta
ras taipgi negali, First National La
boratories, Wholesale | Distributors, 
Lehighton, Pa.

Vartojau D r. Whites

Wholesale | Distributors,

4
Mokame 8-czia' procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. ĘALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pre*.

J. E. FERGUSON, Kas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

X • • • • J T’b 1

į .- 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

» ♦ _ ’ L * * .. t. _
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SUNKI TARNYBA

Apsaugos skyriaus agentas | 
Ikonnikovas, arba, kaip prami-l 
ne ii tarnybos bieziuliai užji tarnybos bieziuliai už Į 
lengvumą eisenos ir malonumą ; 
budo — “Pūkelis”, prabudo 
kaip paprastai, kaip tiktai pra
dundėjo pirmas tramvajus sku
biai apsivilko ir prisirengė: tai 
yra, indejo in užraszu knygele 
fotografijos korteles ir savo 
bilietą, užsuko laikrodėli, pri
dėjo in pinigu kapszeli dvi tri
rublines, a pcz i upinojo brau
ningo atsarga. — Visa tai jis 
paprasta patogia tvarka susi- 
kiszo in kiszenes, susisuko ūse
lius ir pasiėmė nuo kabiklio 
katilėli (skrybėlė).

Gerdavo arbata ir pietauda
vo Pūkelis, kame prisieis pri- 
gulmybeje nuo daugelio aplin
kybių. Pastaras dienas jis do

st ot y je.
— dveja t as 

dvejetas nakti: nokia užkabyt 
Gysluotaji,”

zuksniu buvo pažymėtas Pa
jau

žaravo 
verta -

4 4

Seke ju ket-
— diena ir

kuris po tuo

kelio užraszu
apie puse melu:

Pūkelis

knygelėje
— Priosz du 

užsiraszp. 
:es 2-ra 9:30 vakare va- 
Suomijos

menesius
“Geguže: 
žiavo Suomijos geležinkeliu 
iki Usikirki. Sipiliaineno va
sarnamis. Kosi. Pilkasis. Stu
dento Kepure (sutartina?- 
agento vardas). Perdajį0.Aref 
jevui”. ir po to 
kaip vandenyj panėrė;
nelaukto jo pasirodymo Pūke
lis džiaugėsi. Gyslotajam da
bar buvo priskiriama m* tiktai 
slapta spaustuve, o ir szis tas 
szvaresnio.

— Praszau
tikslingi
— ji isz emes svarbu sugaut, 

“isz esmes svarbius” mo 
brangiau ir be to Pūkelis 

norą papykint

Gyslotasis, 
dele!

SVEIKIAUSI VAIKAI AMERIKE.
Laike International Live Stock perstatymo Chicago, at

sibuvo kmitestas sveikatos. Mare Antrim isz Kingman, Kam, 
laimėjo 99.15 procentą o Krislas Christman isz Blanchard, lo- 

laimejo 99 procentą už sveikata.wa,

kuomet traukinys jau eme ju- bet pradėjo gelt paszirdžius. 
dot, jis pažvelgė isz lango pir
mos klcsos.

tis...

Iszejo in plentą.
Gyslotasis atsisėdo ant stul- 

Pukelis be kvapo puolė vy- po — nusiėmė maisza, pasika- 
jame. — iszsieme kokia tai 

‘ su žaliu inriszinni; at-
; h e i.Kuomet vežusi su savim Pu-, knygek

kele aiksztele paskutinio vago- !siskl(‘ide ja. ir iszlankste plena.
no iszplauke in szviesa isz po I Keli a rod i s, ar ka, —r-spe- 
skambaus stoties stogo, po ku- liojo Pūkelis,
riuo isz lengva szliauže in sza- kampo, szeszelyje pintos isz

stovėdamas u z

lis tirsztas kamuolys geltonu vyteliu kūtes.
Gyslotasis gana ilgai ka tai 

žymėjosi ant pieno paiszellu, 
kad eit to- 

prisi- 
prie aptveri-

durnu, ant platformos pasirodo!
Leszezukas. .Jis arba pasivėli
no arba nuszoko nuo traukinio.' kuomet atsistojo, 

pasislėpė, 
nugara

Nusidžiaugęs del pasiseki-1 bau, Pūkelis 
mo. Pakelis palauke keletą mi-1 ■' 1
miežiu ir nuėjo patikrint.

T 
1-je klesoje, bu v 
aiszkinta 
atsargumas,

liepe pulkininkas damas pro szali, jis pamate j: 
apsivilkusi sportsmen i szkoi n is 
kojinėmis, tai nusprendė, kad 
pagavo ji prie darbo.

tovejo prie lango

labai. bukite

Pas. kad Gyslotasis važiavo 
o Pūkelio iszsi- 

kaip ne atliekamas 
o kuomet, prael-

I

o

glaudes 
mo.

Po “pieno“ jis galutinai in- 
sitvirtino manyme, 

gaut labai svarbias

pleno
kad jam

Už tilto vasarnamiai 
o neužilgo nebe-Už 

k <‘ji> 
turėjo dideli 
Leszczuka.
.Jie nuolat ginezydavosi, kaip 

geriau vykinti sekimą; Pūkelis 
stovėjo už tai, kad pastebėtasis 
neturi žiniTf, kas ji seka, o 
Leszezukas buvo tos nuomones, 
kad kuomet inrodymai 
kas. reikia “dengt szvariai

a isz- 
1 1_

tai yra eit atvira kryptimi, kad 
iszgasdint ir paskui vytis pa- 
gal pėdsakus, kol 
nios. Jeszkant Gyslotąjį jie 
pradėjo tyliai lenktyniuot, ir 
aini stengėsi, kaip tiktai galė
jo.

In stoti 
priesz apie deszimt 
iki iszejimo traukinio 
žiurėjo pas kasa ir ant platfor
mos, perėjo per vagonus. Buvo 
szventadienis 
vasarnamius važiavo daug 
žmonių: stumdėsi praėjimuose, 
kaisziojo ant lentynų invairius 
ryszulius ir pintines, atidarinė
jo langus, ir del triukszino ne 
buvo galima gerai nieko at
skirt.

Isz intartinu nieko nepasiro
do.

Pakelis užsinorėjo 
bokalu ir su valgyt balta ban- 

bet jis bijojo p ra mirk-

Pūkelis

(I vslot asi? 
ir rūke.

Melsva durneli vejąs noszu

ta!
Pūkelis,

— Ir asus nusiskuto: 
velnias, — pamanė 
sėsdamasi in kampa ant krasz- 
tntines, prie dura, sofos.
Traukinis" sustodavo kiekvie

noje pusiaustoteje, ir vagonas 
laipsniszkai tusztejo, o po Bal- 

nesusipai tasalio tiktai jiedu ir pasiliko.
Jvslotasis dabar
tai ne Kusiszka laikraszti, ir jo 
veidas pasisturnejusiam in kai
ri* Pūkeliui buvo gerai mato
mas.

Be usu, 
jis labai, 
atrodė jaunesnis

pasiseks 
žinias.

Plentas sukosi už tilto ir in 
miszka.
buvo retesni, 
liko nieko, kas butu rode ko
kia nor gyvenama vieta — vis 
puszys ir puszys.

Be debesų dangus 
danezios szakos 
diena.

ir nėju
si ule karszta

* 44

Po apie už dvieju 
nuvargęs ir suprakaitavęs Pa

su pavydėjimu ir piktu-

valanda

skaitė koki

kelis
mu žiurėjo isz po krūmo in in- 
sitaisiusi ant kranto mažukes, 

Gyslotąjį, 
su ko- 

iszsidejo 
y 

)
paspėjo 

mi miežiu
- pa-

ir su rvtiniu in 
važiavo

gerai

iszgert

nas.
o jo pro

nors juos ir turėjo 
nedidelius, jis vis-gi 

, o ir lupos 
<aip tai pasikeitė: lyg kad plo- 
lesnes pasidarė.

— Na, na, palauk
linksmai iszdryso pa-

4 4 Muku-
■ink,’’
nanvt Pūkelis

Sekanczioj(‘
pasiėmė nuo lentynos

stotyje “M a ka
rin*kas“
nzda ir odini kelionini maisza 

— pcrsinieto ji už nugaros, sn- 
kryžiavojo ant krutinės diržus

Gyslotasis ome linkcziot, 
szaipytis — iszeme Isz kisze- 
niaus degtuku dėžute ir pada
vė. . . ■ - • i

apnneiwuiiic

mi vasarnamiu būtovei 
dėjo Pūkelis,

ome

'■i# ♦'

Malonios vietos pas mm;
,:— p ra *

lis dar nieko nespėjo suvokt —
priėjo traukinys. Gyslotasis in- 
szoko in vagonu.

Pūkelis pasiskubino atsisėst 
iii gretima, ir traukinys emo 
cit. i . 1

Atgal, in Peterburgą — 
tas verte Pūkeli taip sutrikt, 
lįad jis pamirszo ir apie nuo
vargi ir apie alki. Jo mintys 

i> suirę.
|), kad Gyslotasis.urba ka tai 

.x ’kalboje, j pastebėjo ir suprato, arba ap-

ba su kuo tai mane susitikt, o. 
tas neatvyko.

— Aresztuosiu stotyje, — 
in ji Vokiszkai, bet ir Vokisz- j nusprendė Pūkelis, o ten isz-

—- nŽHirukyda- 
in 

Asz, apieįdu vyra-* 
kaime i ^dvoi>w

inas ir mesdamas degtuką i
va n d (mi. — .
tns nuo ežia, , '
Produktai pigus ir medžiokle, buvo visiškai
jeigu kas gerbia. OeOyslutasisjlai|
k a tai? pasakė tokioje. 
kurios Pūkelis niekuomet ne- 
girdėjo.

— Ka, tamsta L---- IMU IHIIIHIUT7 >

Tuomet Gyslotasis atsikreipė

kai be Scbnaps ir gut Morgen 
nepadoraus žodžio,ir vieno

Pūkelis nieko nežinojo.
— Pąszalinio žmogaus ir 

kaip bijosi, — nustebo jis,
— Rusiszkai,

kalbi tamsta, o asz tamstiszkai 
tau iszeina h

ir Pū
kai!

reiszkia, ne-

nemoku. Sztai 
“pjarasycz da hahara 
kelis garsiai nusijuokė, 
parodyt, jog jis jam visai pa
tikėjo.

Gyslotasis iszsieme isz mai- 
szo geltonai knygele, domingai 
pajeszkojo joje ir paklauso:

— Kieki varstas Peterbur- 
gui?...

j y 
y

— Nežinau... o tamstai argi 
in Peterburgą?

Pūkeliui, buvo aiszku, 
Gyslotajam visviena. ka nepa- 

— kad tiktai nusikra-sakyt, 
t v t/

kad

— Peterburgui...
— Peterburgo.

burgo traukiniu reikia važiuot, 
isz stoties, vokzaliaus supran
ti ?

Iki Peter-

Vokzalius! o, ves!
Apsidžiaugė, ■— 

turn, kvailyj, su kuo kalbi, tai 
nebijok
bai patenkintas savimi.

Lik sveikas,
— ir Su

žino-

1 pamanė Pūkelis, la

Vokiszka 
beždžione — ir Su atliekamu 
malonumu padare katilėliu.

Gyslotasis paszoko ir 
sveikino.

Pūkelis buvo insitikines, kad 
apdūmė ji kaip geriau nerei
kia ir dabar su juo nors szalia 
(‘ik, nž agent a nepripažins, to
dėl jis nusprendė aplenkimo ne 

pereit per plota inda ryt, o 
miszka ir ten palaukt.

* *

atsi

Iszejo

žiūrinėjo kam tai vietove, ar- 
t I 1 • *1*11 1

■jis buvo 
skaudėjo galva, sponge kele
liai.

Seko Gyslotoji jau be jokio 
varžymosi.

Kiek iszsidaužeme,

dulkėtas,

—• i\ivk iszsrua užeinu, o 
jam nors kas — kaip supurty- 
1 as,

Stotyje jis užbėgo pirmyn, 
pasisznibždejo su žandaru ir 
tas priėjo prie Gyslotojo.

— Praszau in žandaru bu-

— s'te'bejosi Pūkelis.

veine.

inkarte-

Ich begreife niebt was 
sic von mir brauchcn (Asz ne
suprantu ko tamstai nuo ma
nės reilcia) .'

Žandaras pasiziurqjo, žiop
li,szka i ir nesuprasdamas.

Bet, kad nurinki publikos, 
paėmė ji po pažasezia ir nusi
vedė.

Žandaru buveinėje,
jusiame drumzle tabokos '(lu
inu lotai skraidė sukvailiojo 
muses ir bliovė melsvai juodais 
skruostais ūsorius.

— h*usu kalba sako 
larvk, tamsta, duris.

Žandaras
Gyslotąjį.

Tamstos pavarde?
Das ist ungehoert. Ich 

werde mieli beini consul bckla- 
(Taip nepridera. Asz pa-

prjvede

f i1

y uz-

prie Jo

iszdailintas
protingo,

žandaru 
szvcl-

i
J

VARNAS IR
.10 VAIKAI

Varna susivijo eglėje lizdą 
ir iszpcrejo tris vaikus. Bet 
žmones pradėjo girios medžius 
kirsti. Vaina, 
saikams pavoju,

■ iszgelbcii. Vidury girios buvo 
Į ežeras, lai varna nusprendė sa
vo vaikus perkelti in antra pu-

L

pamaeziusi savu
sumanė juos

i

r:

J
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Jau to nereikia sakyti,

Jaigu adventus malsziai ne
gali iszlaikyti.

Ypatingai tieji ka save kriksz- 
czioniais vadina, 

Kaip gyvuliai gyvena.
Vienas toks “dzievo” arklis, 

\jigilius didelis,
Kada visi in dauba nuėjo, 

Jisai pasilikęs bizni pradėjo, 
Visu skryneles atlupo, 

Paėmė pinigus kokius užliko, 
Drabužius sau pasirinko, 

Paėmė ziegoi’olius ir žiedus 
kokius užtiko, 

dkites tu

se ežero.
Ji užsidėjo \ iena varniuką 

sau ant pecziu ir belėkdama 
ties viduriu ežero paklausė:

Na, kai tu užaugsi, o asz 
pasensiu ir neteksiu špoku, ar 
tu mane gelbėsi ir ncsziosi ?

Taip, — atsake va min

Sau dzievo” 
gyvuliu, 

Jaigu apsistos prie doru 
žmonių.

<r n
< i

# » ♦

Vyrucziai mandagiai 
apsieikite.

'Taip garsiu kriksztynu 
nekelkite,

Kaip mulai nesitrankykite, 
Malsziai apsieikite.

Kaimynai miegoti negali, 
Turi dideli ergeli, 

Ir vaikai negali miegot. 
Lovose dasitigot, 
Ir kurgi miegos, 

Kad pekla už sienos.
Smithville taip dundėjo, 

Kad nutempi pas vaitu turėjo, 
Loenininkai tojo bankieto, 
Doleriu 25 užmokėt turėjo. 
Pas Lietuvius tas priimta, 
Bet pas Anglikus palaikyta 

už pikta, 
Geriau taip nedarykite, 
Nors karta atpraskite.

r 11

kas.
Varna, nieko daugiau nesa

kius, varniuką inmete in van
deni.

Ta pat padare ir su antru 
varniuku.

Bencszanl treczia varniuku, 
varna vėl to palies klausė. Bet 
szis varniukas atsake:

Asz tave nenesziosiu ir 
asz turėsiu są

veikas gelbėti.
szitas posakis labai 

patiko. Ji varniuką perneszo iii 
kita ežero puse ir laimingai 
iszau klojo.

Tiesa kalbėdamas visados 
daugiau laimėsi ir toliau nuei
si.

nogel liesi u, 
vo

\Farnai

tave 
nes

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

Szkotinskas.

!
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dele, 
cziot.

Paczia patogiausia vieta pra
skiedimui publikos buvo suole
lis pas knygine kioską; kiek vie 

sėdusis in traukini arba
ėmusis perono bilietą, 
sza Ii.

I’er vienuolika metu'tarnv- 
bos Pūkelio akis taip priprato 
prie margumo ir judėjimo mi 
nios, kad kas buvo pastabin- 
gas, — pradingt negalėjo.

— Sztai ponia su gedulą, — 
ant jos kaires rankos trys žie
dai ir vienas isz ju su stambiu 
smaragdu; sztai junkeris su 
karpa ant kaklo, o tas — su il
gais plaukais — arba raszyto
jus, arba dailininkas: skrybėle 
su pririebaluotu kaspinu, —» 
greitai griebė Pūkelis kokia 
nors smulkmena ir tiksliai at
siminė.

Iszmuszo antras skambutis.
Pasivėlinusieji skubėjo su in- leist ji isz akyvaizdos. 
kaitusiais, prakaituotais vei- 
flais.

Gyslotojo nebūvu, ir staiga, mybe — visa buvo labai gera,

y 

užsisegė kablelius ir nuėjo prie 
iszejimo.

Pūkelis atsisuko ir eme žiū
rėt in langu, kad parodyt, jog 
jis važiuoja toliau, o už kokios 
nors minutes jau stovėjo neto
liese nuo Gyslotojo, kuris apie 
ka tai klausinėjo stoties virszL 
ninka. Kalbėjo jie Vokiszkai.

Na, ir vikrus, — nuoszir- 
džiai pasigėrėjo Pūkelis.

Gyslotasis nuėjo in bufetą.
Kad atliekama karta nepa- 

pidt jam in akis, Pakelis pasi
liko ant platformos. Mate per 
Įauga, kaip Gyslotajam vynio
jo buterbrodus, o nueit in 

pasiimt ka 
nors sau negalėjo. Dabar tai 
ir reikėjo budriai dabot.

buterbrodus, 
III-czia k lesa ir

skaisezios upukes 
kuris atsivožė dėžutė 
kiais tai. konservais, 
ant poperelio buterbrodus 
prisipylė isz apipinto buteli( 
in sustumiamą naugine stikli
nėlė ne tai konjako, ne tai deg
tines — suvertė ja in burna ir 

Sprendžiant 
su kuriuo jis 

tai dare — skubintis jam nebu
vo 
pajuto abejone: 
iszejus klaida, 
veiksleli ir palygino. — 
tai ka, žrnoma, drapanos‘kitos, 
ir vėl ūsai, — o taip iszlietas.

Užkandės, Gyslotasis 
gule ant nugaros: pasikrapsztc 
žolele dantyse — užsirūkę.

Pūkeliui truko kantrybes.
— Vesinkis, vesi pkis, — 

grasino jis savyje ir, 
damas, 
traisJkvt uodus.
tūpt, palaukia, kol prisisiurbia 
ir isz lengvo sutrina, bet uodai 
lyg jaute irau1 ranku nesitupe. 

Buvo nuobodu.
Taip ir norėjosi 

prieit ir imt kalbėt.
Isz pradžios ta mintis pasiro

dė jam nieko neverta, o paskui 
iszsiaiszkino, jog karta Gyslo
tasis jo ankseziau nepastebejo, 
tai koks gi jam gali but nera
mumas: isz kur ežia atsirast 
agentui.

Insitikines

Vrl eme žingsniuot Gyslota- 
paskui ji pėdomis, szl u oš

imo

gen 
siskusiu konsului).

O gretimame kambaryje ra- 
sze lydimąjį raporleli Pūkelis 
ir szypsojosi.

I nėjo
karininkas 
liaus veido.

Icli weiss niekt an wenn 
icli mieli wenden soil (Asz ne

ką man kreiptis) — 
ji Gyslotasis.

Was ist gescheen? (Kas

• * *

Jaigu nepasitaisys viena boba,

poperelio

ėmėsi valgyt, 
pagal elgimąsi,

kur, taip kad Pūkelis dargi 
jau ar nebus 
iszsieme pa- 

“Tik-

y y

atsl-

nežino- 
kuo užimt laika, ome 

Duoda atsi-

Pūkeliui

isz

kad Gyslotasis9

Gyslotasi iszejo per inejima, •žiuri in kita puse — atsistojo ir 
pasižiurėjo in laikrodi ir sku--nuėjo. Už apie.dvieju žingsniu 
biai ome žingsniuot in siaura, 
smiltinga skersgatvi, ėjusi tar
pe vasarnamiu aptvėrimu. Pū
kelis nuėjo paskui ji, su tokiu 
iszskaicziavimu, 
kiek galima toliau ir tik nopa-

kad laikvtls

prakaituotais

4

I

Nespėjusi inkais! saule, kva
pas puszies, paukszcziu links

— Pūkelis sustojo.
— Leisk, tamsta, pri rūkyt.
Gyslotasis pasikėlė ir pasi- 

j žiurėjo in ji, lyg kad nesupras
damas, kame daly’kas.

— Ugneles noriu nuo tams
tos pasiskolint. Degtukus na
mie paini rszau, —»
keli suspausta tarpe pirsztu pa
pirosu.

sis, o 
tvdamas nuo veido stambiai 
aszarojusi prakaitu, alkanas ir 
vos paspejantis, kad perdaug 
neatsilikt — Pūkelis.

Vis tiesiai ir tiesiai plentu.
Papuldavo prieszais furos— 

vežimai, nuplysze 1 iai.
Pūkeliui atrodė, kad nuo bai

lu dulkiu ir nuo kruvu žiezdru 
(kapotu akmenų), ir dargi nuo 
to, kad ūžia telegrafo stulpai 
su kiekviena minute karsztis 
pri luina.

Burnoje jam iszdžiuvo ir tai 
ežia, lai ten ant dangaus, ant 
medžiu, ant žoles pasirodyda
vo raudona, plaukianti in sza- 
lis deme. Ir kur ji velnią, — 
painiojosi sudėtinguose spėlio
jimuose Pūkelis, 
nas koks butu 
pint... Na, asz, 
dalykas to reikalauja — 

•del tarnybos, o jam kuriam ga
lui. Kiek ju sugaudė, o vis len
da, — kaip blakes isz plyszio. 
m..: j uKarszis”

Bepriežastinga siela sau vie
tos jeszko.”

Kiek buvo laiko, 
Gyslotasis, vėl, pasižiurėjas in 
plena, pasuko isz plento iii ke
lia, Pūkelis nepasižiurejo, bet 
saule jau taip nekepino — 
kiekvienas lapas nusilpnėjo ir 
žiogai eztrszkeno ramiai.

Pūkelis vos vilko kojas — 
viena tiktai jam kele dvasia, 
kad Gyslotasis eme žiūrėt in 
laikrodi, ir sustot, lyg kad pa
tikrindamas — ar tuo keliu jis 
eina.

Teisingai 
f (,

f

• •

parode Pu-

■I

Tai kaip nupiszkesiu kada 
Tn miesteli Frackville, 
Tai duosiu jai szirdele.

Da tokios ‘bobeles niekur 
neužtikau,

Ir nepraust-snukes nemaeziau 
Oi, asz jaja pataisysiu, 

Ir kaili gerai isztaisysiu.

y

Lietitviask*! Graboriut
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagelbi- 
ninke motereros. Priei
namos prekes.
6i« VF. Sprnc« St.,

.MAHANOY CITY. I’A.
806 MABKKT'flT.,

TAMAQUA, l’A.

♦

■

knygele 
te Ii iy,

# # •

O, tam Plimente bobos 
Yra kelios nelabos 
Kada tik sueina, 

Be girtavimo neapsieina.
0 nieko in dantis nenusitvere, 

Kada tik užsigėrė, 
Apkalbinėja kilus, 

Prastus žmonis ir kunigus. 
Tai juju apszvieta — tai ju 

mokslas, 
0 tokis mokslas, tai ne kas, 
Kad norints ka skaitytu, 
Nors karta prasiblaivytu, 
Ir sziek tiek ka naudingo 

, dažinotu.

Ana diena keturi broliai suėjo, 
Ir vyruti gera sz vent e turėjo, 

iMunszainos turėjo invales, 
Tai kurgi insimyleti negales. 

Ant galo musztis pradėjo, 
Ugi kad edesi tai ėdėsi, 

Su nagais veidus draskėsi 
Ir plaukus peizosi.

Palicmonai pribuvo, 
Tada inusztynei galas buvo. 

Paėmė iii cypia visus, 
Pati gaspadoriu ir kitus, 

O kaip tas nusibaigė ar da 
nusibaigs, 

Visi po bausmia, ar gerai 
pabaigs.

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

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

žinau in 
puolė iii

atsitiko ?)
— lėlį bin anglischer Un- 

tertalm (Asz esu Anglu paval
dinys).

Gyslotasis iszsieme užraszu Ik

, iszplesze isz jos laksz- 
užraszes ant jo keletą

žodžiu, — padavė karininkui.
—- llier mein Familion- 

name und rneine adros.se (Sztai 
— mano pavarde ir antraszas).

— Bitte setzen Sic sieli 
(Praszau, sėskis, tamsta).

Už apie deszimties minueziu 
telefoniniu pasikalbėjimu in 
invairias vietas ir su iuvairiais 

— karininkas vis 
kambanti penthiais 

mandaguma.
Ensehuldigen Sic Mich. 

Dus ist ein Irrtum. Sic 'sind 
frei (Asz atsipraszau. Invyko 
klaida. Tamsta — laisvas).

O kuomet tas iszejo — ant 
Pūkelio lyg lubos užvirto.

— Tu bestija girtas, — ka 
tu sulaikei?...

— Kaip reikia, pagal jo pa
veikslėli.

. — O tai, mulkis! Žmogus 
užsiima sportu, ramiai vaiksz- 

, ne isz to 
tau ■ Kdvardas

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

asmenimis 
pavirto in s

Pasamdo

— Nors liug-| —
- gaiva paszla- 
sakysim, mano 

asz

pasakė:

kuomet

— Dabar reikia but arti,— 
turėjo vilti Pūkelis. — Kelias 
iszvede in kokia tai pusiausto- 
tele. Vaiksztinejo su panelėmis 
gintnazistai ir, be ju ir užsnu-

• • I V t • • W « a ■ •

czioja ir ne isz szio 
reikalingas
llordsonas — asz tavęs klausiu 
ar reikalingas?

— Ne, tamsta.
— Stuobrį! Szalin. Ir Pū

kelis iszsinoszdino.
Pastovėjęs pas duris žanda

ru buveines, jis pasikasė 
skruostą, nusispjovė nuo pik
tumo ir nuėjo in bufetą.

fUai velnio tarnyba!
. *

pasikasė A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. ęLAIR, PA.

•»

dusio ant suolelio geležinkelio 
meisterio, nieko nebuvo. Be
veik už minutes, kuomet Ptlke- 

4 1

6 66
yra r«c«pta» del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Uimuiaa mikrobui. — Aptiekoao

z

■I ■■ .......... .....  »!■

Isibaliamuoja ir laidoja mirusiai
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo-
ežia nuo papraeoziauiia iki prakil
niausiu. Pdrsamdo automobilius da) 
labiotuylu, vasaliu, kriksztyniu Ii 
kitiems pasivažinėjimams.

JJoll Telefonas U7»-M.

no papraaoalauaiu Uit pra 
Paraamdo automobiliui

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinčjimo ir L t. 
520 W. Centre St.« Mahanoy City, Pa.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias budai gyditis su žolemi, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos aurfidytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu Ilgu, Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidurio 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj azlapini- 
mosi, perszallmo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyea 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 8bc. pakelia 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virus 
minėtu ligų, tai greiciiaus kreipkite! 
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 spend1 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame perdavinito- 
ju musu žolėms po visus lietuvisrkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKATTIS, 
M Glllet Rd. Spencerport, M. Y.
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ŽINIOS VIETINES

J4zel|)kite 
biznierius.

f Praeita Keiverga, po 
trumpai ligai mirė Juozas Luc- 
kt1s, 50 metu, Jeffersono ligon- 
biiteje Filadelfijoj.
pribuvo in Amerika turėdamas 
15 molu in Šzenadori o i'z ten 
atsikraustė in Mahanojn apie 
G tnetus, apsigyvendamas po 
435 E. Mahanoy Avė. Paliko 
dideliam nubudime paezia, tris 
duideres ir tris sūnūs. Taipgi 
paliko du brolius viena mieste 
o kita Coaldale ir seserį Lietu- 

*voje. Laidotuves atsibus Utar- 
iiinku rvta su bažnytinėmis • •
apeigomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje.

— Vėla gera proga pasi
pilki pigios mesutes pasidaryt 
balioiriu na, ir laukti Szv. Ka
lėdų. Per szia sanvaite sekaii- 
czios kainos szviežes szolderis 
16č. '-sv. Pork Czops (home 
druMcd) 23c. ša*. 
jniH^) rukinta 
(mftžos), hame didele 20c. sv. 
Vorsziona 16c. 22c. 40c. svaras. 
Niekur kitur taip pigiai ne
pirksi kaip pas P. J. Kuberta- 
viezius, 600 W. Pine St.

savo tautos

Ket vergą,

Velionis

•s v.

ircrars

((Melas arba 
h a me 23c. s v.23c.

SHENANDOAH, PA.

— Stasvs 1-nzovskis ir An
tanas Kovžen abudu burdingie- 
riai salime pas M. Mažeika ant 
W. Cent re u Ii., užsigėrė sma
giai, eidami namo susimuszo. 
Kovžen mirtinai subado peiliu 
Igizovski kuris dabar kovoje su 
mirezin ligonbutojo, o peilinin
kas stena kozoje taipgi nuo 
žaiduiiu.

taipgi

Tamaqua, Pa. — Jonas Do
brovolskis isz South dalies li
kos aresztavotas ir pastatytas 
po $1,000 kaucijos už varymu 
automobiliaus būdamas girtas.

—. Darbai pas mus tokie 
pat kaip ir kitur. Žmonelei tu
rėdami laiko sėdi namie, o ne
kurto užimti prie katilėliu.va 
n’dnmi “

pas mus tokie

ramvbe. 9 t

Pottsville, Pa. — S n baloje 
ugnis padare bledes ant 200 
lukMt<inczin doleriu ant Water 
ulycuii/s arti Keadingo stoties, 
kin i prasidėjo Young verhauzi, 
kur radosi sudėti rakandai 30 
bzrimynu. Keturios szeimynos 
iszdcge.

Pana Mare Kerczinskiu- 
1c, kuri buvo dažiuretoja She- 
nndorio ligonbutes, dabar ap
ėmė ta paezia vieta Pottsvilles 
ligonbuteje.

I

Portland, Oregon. — Žiema 
visai maža pas mus bid lietaus 
turėjome užtektinai visa meta. 
Darbai visai sumažėjo o ir j n 

czionais ran-
popriernyezios 

Fabriku ku- 
diibti

negalia gauti, ha 
dasi tiktai t r v.s 
o žmonių daug, 
n uosiu moteres galėtu 
visai norą.

Newark, .N. J. .— .Policija 
aregztavo muzikos mokytoja, 
Antaną Staniszatiska, kuri ap
skundė lulus Max, buk jis su- 
niUKzes szio Maxo 9 metu mer
gaite, Joscphina. Staniszaiis- 
ka» gyvena 172 New York A v., 
o savo private mokykla laiko 

ir Adamat ids Now York Ave.
St/

Anot skundo, einant muzikos 
pamokoms, Josephine sėdėjusi 
su kita mergaite, ir ta mergai
te nuėjusi nusidrožti paiszvlio. 
Del szito, mokytojas nekaltai 
užpuolęs ant Josephine, ja dir
žu nuplakęs.

rpaklupdyta per dvi valandi ir 
dar prieidamas diržu plakės. 
Kai mergaite, namo parėjusi 
pasirodė mėlynės tėvui, tai szih 
nuėjo pas teisėja Albano ir i dž

♦ '

T >

$1,000 belos, kuriaszau.dk a po
užstate kunigas Kelmelis. Sta- 
nizauskas tiesi naši, 

per klaida,” 1
nemato jokios klaidus ir skan
džiai vvruka iszbare. —V.

szes 4 4

, kad mn- 
bet teisėjas

PADAVIMAS APIE
BRANGIAUSIA 

DOVANA

MASZINA KURI PERVIR- 
SZINA ŽMOGAUS 

SMEGENIS.
Sztai nauja niaszina vadina

ma “Prodvst
profesoriai Vannever, Kear, 
Hazen, Stewart ir F. D. Gage 
isz Masaeziiizes Tcknologiszko 
Instituto. Szi t a niaszina su
skaito ir 
rokundas, 
smegenys 
iszriszt i.

kuria padirbo 
Vannever,

Szi t n 
iszrisza 

kokiu 
U e

niaszina
painiausias 

žmogiszki 
protas negalėtu

! ' f
......i

Katalogas Visokiu

I I

Knygų

No. i 26 Penkios Istorijos apie 
Doras gyvenimas,* Priversta links
mybė, Vargingo Žmogaus sunūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas

... ....... • . : . - -.—r*
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui, Qnyles laime, Per.ncaUar- 
guma in balta vergija, Pusiau-gyvenią 
Vicszpats Jėzus ir miszko medžiai. I

I kurisbuvo protingesnis už savo poną. Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
PavaQurla Arun aaiiln ruoniui

N.ktu „;«• l>M*l»l>lu ....
Viena” puiki didele knyga. --------
biszkūs istorijos. .
spaudu tos puikios knygos, tas parodo tis ir, Skuputis. 00 puslapiu........ 15c
kad žmonėms ji labai patinka. 704 1 No, 128 Dvi istorijos apie Valdi-

nilcras ir apie Bedali., 44 ^us........15c
drūta poplera. Drucziai Ir pulkei . ■ no> 129 Keturios istorijos ,apie 
daryto audeklinei* . dHzmnrf.'intaijĮ

ho. 100 Tūkstantis
I ' ' ,tt J 1

Brooklyn, N. Y.
Akuceviczaite, 28 metu. 
Linden St., mire Gruodžio 14 
diena, buvo laidota Gruodžio 
17 diena nuo 10 valandos isz 
ryto, isz kun. Remeikos bažny- 
rzjoes, Szv. 'I’rejybes kupinose.

— Elzbieta Pranckeviczie- 
metu, 871 Elsmere PI., 

mirė

Mariumi
402

Greit po,to, kaip didysis Ma- 
gadeVa sutvėrė moteri, 
jo pas ji ir atsistojo maldingai 
sirdejusi rankas. 

Ko nori isz

ji atė

r n

O \
• >«)

Prejybi

ne,
Bnmksc,

palaidota
diena Szv. Raymondo kapine-
diena

s e.

Grtiodžio 12
Gruodžio 15

Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Ma- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo-'27 Arą-' No- Trrs istorijos apie Duktė Irr^tn *<v^**r*f c** . > u v-
la* ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus................25c

Keturios istorijos apie 
Aut prapulties kranto, Mistras ii* Kre 
poszius, Kampeli* duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu............,25c

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

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

No. 163 Penkios . istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorių*, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu............... ...26c

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

N«. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
tinus, neleido in dangų, Sziauczius di 
deli reikalai, Senelis, Dienos kentejl 
Nantoj, Netobulas žmogus, 
puslapiu. ...........<....................

No. 166 Trys Istorijos, 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargsto, 
Geras Medėjus.............................. 15*

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Sena* žmogus pavojuje, Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus., ,25c 

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gi* kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neisžeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 
Iszgelbeta per kelininką, Kaip ponas 
Rauksztlis atsiverto, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu..........................25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę miez- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
■zirdyje, Lape ir vynuoges

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velnlszkės tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes iri szviesa, Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu. , 

No. 171

Yra tėi ketvirta pustynlu, Pelcniute, Du brolei Vargu-

kad žmonėms ji labai patinka. 704 Į Na. 128
mietas ir apie Bedali., 44 ^pus........15cditįelu. puslapiu, 150 paveiksiu; gera

audeklinei* . lUzmargintaijI 
vlruznU. Diduma* knygo* 9 H per G %
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitones Velnias. Pul
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minnliszkas nprnszymaS, 202 pus. 35c

No. 103 Vnidelota*, apisakaz isz
pirmutine* puse* *zimtmeczi<», Už
imtą ihz Lietuviszku užlieku. F 
veikslai*, 177 dideliu puslapiu.. .35c

No. 104 Try* istorijos, apie Ne-

No. I6l
I

Ketvirtas priuakymas Dievo, Keliau
toji! in Szventn žeme, Beds, Tainsu- 
n u s prigauna. 68 puslapiu.

No. 131
... 15c

» d ' * "Puiki istorijų apie Jona- 
sza Korczaku. 262 puslapio - * * * 35c 

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valonczljos, Kožnan dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tra* paeziuoja*. 76 pūslaniu.... 20c

No. 133 Dvi istorijos apie NeuŽ-
Su pa- mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni

62 puslapiu...................................15c
No. 134 Dvi* istorijos apie Baisi

valiojo pas Maurus, Vicszkelio Duo- gudinta ir apio. Uriika razbaininka
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedaryki*
43 puslapiu.......... .. .,,.154

No. 135 Penkios istorijos apio
skirtumo terp vaiku ir milekia visus A nd riusSakalukas, Vargingu karalai
lygai; VelnisžkaS kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu- f •. '   _ * _
klinga kuczla; Krėslas; Nelaimingą

• •eėeeaa

I

25c

te, Karalius sultonas jio sąnu dideli
i$ > » 9 i \ j i ip r

galincziu.ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko knuhiocziu, Raganius, 01 pus. 20c

No. 136 KeturiOfli istorijos apie 
žpoguš sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnią* arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatoj, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va-

122 
. .25c 
Sunuzkaralių ir jo vienturte duktere; Nela

bas vyras; Prakeikimas; Delegatė! 
pas grafa; Užkeikta Skripka^ Del ttt 
ka ketina antra karta apnipaeziuot; 
Pikta Onuka............................ 25c

Penkios istorijos, apie 
Isz numirusiu prisikėlė,

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

No. 107

Kaip visokio dinsto ir 
amato jaunikiai savo 
iszvere savo meile 

del ju.

žpoguš sudije o Dievas valdo, Du kar

No. 106
Gregorius,

nori isz manės tu, 
meiles tvariu v? — klau- 

sc Visagalis.
Ko asz noriu? 

tenkinai manės, 
taip daug gausiu dovanu davei 
mano draugui — vyrui: pasta

uki, kuri sėkla
aukszt \ bese a ra ir gėrisi mano 
grožiu; stipria ranka, kuri me
to ji'ti ir apgina mane silpna; 
greitas kojas, kuriu dėka pa
veja g
sėti pas mane. Man to nedavei. 
Bet asz noriu tokios dovanos, 
kuri priklausytu 
nai!

mimo

bin kuri

Tu nepa- 
Visagalj. Tn

lekianti

,...20c
Keturios istorijos, apie 

Raralnitis ir ubago*, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovae ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu..../., 35c

No. 108 Szcszios istorijon, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szcparka, 
Pav’ojinga klaida. Toj pacz.ioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi-

Žalnieris: — Ach mano die- 
vuszka: tu savo akimis perve
ria! mano szirdi kaip su szti- 
kiu.

Davtaras; — Tiktai tu viena 
ali iszgydyt mano serganezia 

I szirdi.
į Sodauninkas: — Jaigu tu už 

, tai mudviejų 
gyvenimas bus kaip žiedais isz- 
k lot a s.

iMainieris:

Isara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurto lietuviai 
amerike praleidžia szvents UŽgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos. Žmonių skaiezius, 
Shule geriausia vedintoji ...... 15<Shule geriausia vedintoji

. No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas Velnias, Medėjus 
Knip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu

No. 139 Trys istorijos apiė Už
puolimas Totorių, Baltas V aidulis, At

r;*?< M 
mirė 

palaidot a

Paszkeviczimie, 
A v.,

(Ina
636 Driggs

Gruodžio 11 diena,
Gruodžio 15 diena Alyvų Kal-

metu,

kapinėse.no

\

PIRMSEDIS AMERIKO
NISZKO KONGRESO.

1 .ongwort h 
nau io

• >

via.Nickolas
pirmsedžiii naujo Kongreso 
Washington!* kuris ana sanvai- 
te pradėjo sesija,

ATYDA DEL TARNAUTOJU 
KARIUOMENEJE.

Paskui laikės ja *

emo varanta aresztuoti moky
toja. (“Daily News”).

Herald-Tribune” paduoda 
dar sekamu smulkmenų: Moky-’ 
tojaVo Staniszauskas Traices 
parapinėje mokykloje (regis, 
tai bus Lietuviu ir Staniszaus- 
^ag bene bus vargonininkas). 
Teiejas Albano padėjo St a ui-

4 1

I
I

■

rdbi ir vėl gryžta pasil-

T 1 S

tik man vie-

’Pik tau vienai!
Kokia gi turi būti szi dova

na ? ■
i S3!

praszneko
V

—’ galvodamas
i galis.

Moteris skensdama
ir, žiūrėdama in 

sakvt i:
Asz norecziau

nnsiszy psojo 
toli, ome

mi nlvse

kad do-f
butu visuomet prie ma- 

nereiketu man jos ne-
slept i.

vana 
nes, bet 
bziotis ir

Kad ji nokainm/tu nieko, —
bet butu brangesne 
pasaulio brangen.Vbi^s.

Kad niekas 
manes atimti, bet

u z visas

negalėtu jos isz 
galecziau ja 

a\ineti be skaieziaus.
Kad ja galecziau mokėti už 

meile ir del jos kiltu pyktis ir 
neapykanta.

Galu
i vann but u 
visu

Visi kareiviai kurie tarnavo Svio- 
tinc.ie karojo nuo 6 Apriliaus 1917 
iki 11 Novcmberio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau- 

Todel privalote iszpildyti aplika-FO.

cija priesz Naujils Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le
gion Post. t.D.30

◄ ^ReadiQ^
sjio^

4

k

NAUJO METO 
MUMMERS PARODA

PHILADELHPIA
PANEDELI 2 SAUSIO

Speciali* treina* Panedelio ryt*

Iszeis 
... 1:65 
... 2:15 
... 2:21 
... 2:00 
. . . 2:28

Ihz
Locust Gap . . . 

Gordon ............
Ashland ............
Shenandoah . .. 
Girardville .....
Mahanoy City (Preke $3.25.) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
Grįžtant—Ekskursinis treinas ap
leis Philadelphia 6:20 vai. ta pati 
vakarą in virsz-minėtas vietas.
Tikietal geri tik ant virsz-minSo 
Speciatiszko ekskursinio treino.

DUBELTAVAS 
TIK1ETAS.50

Ant Readingo Geležinkelio

manės isztekesi

I

I

mylimiausia! Kaip asz tavo pa
matau, tai kaip drilium mano 

rodos

Ach tu mano

szirdi perskrodžia ir 
skvipa užkisza.

Lai vorius: 
gausu,
kaip rodobJ-iumingai iii pristo-

1
. *■( *

Važnvczia: -

Kaip 
tai džiaugsuosi,

t avė
ta ip

va pribuvęs
7 Tsz manos tu

rėsi gera vyra, klausysiu tavos 
paklusnus 

muiztu kais.su
— Tu tiktai vie- 

krasztu stikleli

— Kad ir sausa

T 
su tavim

Pa i p man 
kaip su

mtniotije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa- 20c
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie
Smertis Valterio, Sidabrini* grabelis, mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai .4u many paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasukate* apie čigonus, -Visokios 

8 ą h J

rodos ir naudingi skaitymai, Juokaj, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu. ...... 20c

. No. 110 Sziupinis,* puikiu skaity
mu (Antr.is dalis) talpinusi sekan-

! . 4 - . • _ . _ * - ' * '

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

....16c
Keturios istorijos ajie 

M^cziutes .pasakojimai, 'Pasaka anie 
žibinte bažnyčzloje, Sugertuvės trau-

, .25a

t.

A H

61 puslapiu . .. :
No. 141

l'avo do- 
visu mano jausmu 

pajairtiina,
varguose ir 
'Irangiszkiimo, 
szventumo 
ženklu,

Tuomet Magadeva (are:
Asz žinau, ko tau reikia.

1 r jis sutverė buczki.
Buczkis 

savybe, jos 
jos saldžiausiu mokslu. Su juo 
atiduoda save, per ji ima’sau. 
Ji iszmokino žmonija bueziuo- 
tis. Dabar — meilėj bueziuoja 
in lupas,

» M 
gystoj — in skruostą,

: minia rodant — akis bueziuoja.

fa

i

(r r> tilo, kad szi

i r

r n

> 
nuraminimo 

susigraužimuose 
mot in v s tęs

meiles kilnumo

1 i kosi moters nuo- 
didžiausiu turtu,

globojant — in kak- 
rrcfbiant — in ranka, drau- 

o szvel-

AR ŽINAI KAD

Mindaugas buvo pirmutinis 
• Lietuvos karalius.

Pirmutinis Lietuvos prezi
dentas buvo A. Smetona, ant
ras Stulginskas ir treczias l)r. 
K. Grinius.

Pirmas Lietuviu laikrasztis
Auszra” iszejo 1883 metaisi i

Tilže jo.

Dr. Jonas Basanaviczius gi
mė 1851 met., mire 1927 inetaią 
Vasario 16d., Vilniuje.

■ ■ į ____

Pranas Vaiczaitis, didžiau
sias Lietuviu poetas, mirė ntio 
džiovos 1901 motais, gyvenos 
tik 25 Metus.

—..."4

kąip arklys buna 
kada kamonas

Szinkoris: f 
na pripilsi lyg
mano laimes Uždeda.

Dunokepis 
duonele valgyczia bile Nutiki
me.

Muzikantas:
bus miela
st raina skripkele.

Kalvis: — Ach tu mano pa
tiek ei e! Kaip 
prisiglaudžiu, 
artaunos ugnies, %o szirdis taip

kaip didysis iii prieka-

asz prie tavęs 
taip kaip prie

musza 
la.

D re i veri K: Hei Koidc dau
giau asz džiaugiuokiu kaip ta- 
vc 1 
mula su brolu kutaikbjiV gyve
nu. . ,

Sztorninkas: — Na, maim tu 
žuvele, mudviejų protus jokia 
voga ne atsvertu.

Sziauczius: — Ach džiaugė
me szirdies mano, taip asz prie 
tavęs prilipau kaip pikis ir ro
dos su paczengoczium prie ta
vęs pririsztas.

Zeceris: — Myliu tave, kaip 
pilnas “stiksas” “ 
da statau daina, 
kaip puiki atmuszta

” spaudžiu tave prie szirdies 
kaip cilinderis iszeinanczios 
gazietos isz maszinos tavo aku
tes žiba kaip nauja misingine 

perskyra.

pamatau negu mano Užima
i.. ... k .„.i.. 4...£n :iik :a

Y

kvarcu” ka- 
o esi patogi

“korek-
ta

< <

ATSAKIMAI.
Jaigu kas isz musu skai

tytoju pažysta Petrą Pažėra, 
praszom jum pranėszti krid pri
siųstų muipis goresni adresu- 
nes pr
ir sugražino atgalios mumis jo 
laikraszczihs ir kalendorių.
------------ ------------ /----------
KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimu pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-

HlUllUP auiunci,

icztan jo tena įs neranda • ".a • > a

L-
¥
T

sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - > t 25c.

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

czios hto’rijds: Dievo sureda, Velnius 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezid- 
vlmo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tnbakierka, Knip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku* 
pruka teipgi keleto juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

»No. 111 SzlUpinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus;

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai ualva-žudžiąi, Ražanczius iszgcl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .2Qc

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

No. 115 Puikios istorijos apie iri ♦ *

(3
. .15c 
dalis) 
Ila hz

.. . ISc

tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasakh, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszp pa
skutinis skalikas, Juokiu25c Į

No. 116 Istorija 
puikus apraszymas. 119 pus 

’ No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziaucaids, Ištikimas sunūs, 
Karalius jjontelmonas, Karczema nup 
azalija, Vaidutis,. Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ................ ..

• * ’ -■* • ’ •

I •

♦ " • ♦ apio .Slerata,
15c

181 
.35c 

No/ 115 Istorija apie AH Baba ir
40 RazbaininkU.' 45 pūsląpiu.. ISl

Y . J

No.’119 Keturios 1 istorijos apie 
Viena motina, Voikuczių plėpejimąs. 
Gražia Haremo ncvulninke, Luoszh.

> ■: •* '4 . —62 puslapiu62 puslapiu ....................  ••• • • • 1*«
No. 120. Dvi istorijos apie Valu

kas isz girnos ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .... .................  15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap* 
skinlbtoja?. 63 puslapiu.^5c

No. 122 Penkios • istorijos, apie 
Sūdai Dievo, Supus Stalouiaus,’ Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.^............ 15c

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvąri- 
ne. Pana, ir Apio Baisi istorija. 61 
puslapiu ..................  ... ISe'

No. 12S Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ••*•••••«*,ISą

kije, Alute duktė kun. Keminur, rio- 
kAztas ant salos Dago. 64 pus. . . . 20e

Trys istorijos apis Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
•zo Jerubausko, Osiectna. 40 pus. 15c

♦ I ' I • '• * I'

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

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdo*. Nedaejuaią žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku-

apiė Džiaugsmas ir
Kalėdų Vakaras

No. 142

Nusimintas Seno jaunikio.
25c

9 • 
tninkas, Ar pąsjaukt tęva zokoninka 
Rernadina. 61 puslapiu....... 15c » ' *

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, . Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis,' Pirmutine szalna 
apisakele................  i’A«. 15e

No. 146 Dvi istorijos apie AUka 
Nihilistu, .Stebuklas kuczios nnkti. 
61 puslapiu..............  15c

No. 147 ' Trys istorijos apie Raga* 
, Keliaunioka Joną, Vaikinas Ir 

Stebuklas. .74 puslapiu.:..
No. 148 Dvi istorijos /apiė Joną.

Pavojinga klaida. 46
• •••••••• »»•«••...15c
Asztuonios i st or. i j o • 

apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzės (Dzukiszka), Vieną nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksttelh Jezu-
90, *V** WW.WVW

kiu paskaitymu. 48 puslapiu
No. t ISO Keturios .istorijos apio 

Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens*: 
tnsis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.............15c

No. ,151 Penkios istorijos - api$ oa « • * • a » m t • n __ „ 1 Jt 5 _ _

ęi puslapiu.

121 
25c 

Vienlolika puiku istorijų 
su paveikslais,
Nuliūdimas Tėvu, 
TszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paežio, 
Mailach, Paskutinei Waladoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu,
Suvirsz* 100 dideliu puslapiu

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu...........................................15a

No. 173 Penkios istorijon apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu........2$a

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

• ■'
No. 175 Pasiskaitymo Knygel*: 

Kuczios-Zemaites Vaizdelis, G ūdras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimfecziu A i man try
niai, Eiles, Kokcis budais apgavikei 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu......... J .15c

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

....35.

na
'. 20«

Ir Alena, 
puslapiu ..

No. 149

Teipgi keletą jeleta juoku Ir ,kito- 
l..«. 15c

* 4 Į
Vaitaš SzvIlpikaS, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas les-

■ ■ > . . .i. t . . . r “ 'ralium. 61 puslapiu............i. t... 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 

mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 62 
puslapiu? . 4......... Į5c

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c 
' No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girdoj*. 77 puslapiu./........ 15«

* . ■ *

> No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu. .................................

No. 156 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfleld danguje, Pa
bėgėlė, Kae-gi isztyre, Prigautas va
gia. 60 puslapiu. ............. ISe

No. 159 Istorija apie Markus it 
Aurelianas, puikus aprastymaa. 11Q 
puslapiu. ..

t ’

Drūtas Petras, Nuogališ.

62
i••.«•»•••••,•.•»15c

nas girrioje. 77 puslapiu..

25c

46 
ISe

TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapctlu Atei
ties. Su pagolba kazlrom. Pagcl 
Chaldeistku. Per*iszku, Gralklszku, 
Arabiszku Ir Cigonlasku burtinlku. 
ISKguldinejimaa to kabala yra labai 
lengva* Ir kiekvienam kali būti au- 
prastlnu. .

M0RAL1SZKA KABALA
Katra įsideda itnogaus ateiti Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka 1st Egipto Rubiną 
Sulvn. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES — 
TIKTAI UŽ....................

Prisluaklts mumis 26c. Gausite
▼teas tris knygutes per paėsta.

:uT“ 25c.

Pinigui galite siusti atempoada.
W. D. BOCZKOW8KI-OO. 

MAHANOT CITY PA. 'i. <

szau.dk



