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ISZ AMERIKOS
PAKORĖ SAVO SŪNELI PO 

TAM PATS PASIKORĖ.
Chicago. — Negalėdamas su

rasti jokio darbo idant užlai
kyti save ir savo penkių metu 
sūneli, nusiminęs tėvas pir
miausia pakorė vaiku, po tam 
pats pasikorė ant to paties me
džio: “ 
kuri myliu daugiausia idaif 
nekenstu kaip asz keneziu,

Paimu su savim taji, 
rt 

? y 

tokia gromatelia rado ant )a- 
sikorelio, raszyta Lenkisz- ii 
ir kuria surado ant jojo lavo
no ant Elmwood kapiniu.

Kuom ir isz kur buvo pasi- 
korelis tai nedažinota bet mies
tas palaidojo abudu lavonus 
ant miestiszku kapiniu.

NUŽIŪRĖTA ŽUDINFPA 
MOTERES.

Minersville, Pa. — Violeta 
Szukina (o gal Szukiene), 19 
metu amžiaus, likos surasta lo
voje su perszauta szirdžia. Jo
sios vyras sako buk pati papil
de savžudinsta po susibarimui 
su jnom. Po barniui Violeta nu
ėjus in miegkambari, paleido 
in save szuvi o kada vyras nu
bėgo pažiūrėt kas atsitiko, mo
toro buvo negyva. Motore no
vos paliko rasztcli ant kruti
nės priesz nusiszovima, bet kas 
joje buvo raszyta tai neiszduo- 
ta.

Velione paliko vyra,

PLESZIKAI SUMUSZE 
LIETUVE MOTERE.

Cleveland, Ohio. — Keturi 
jauni pleszikai, ateja pas szto- 
reli K. Valentukonienes po 10- 

., pradėjo 
baladot in duris, reikalauda
mi kad jiems atidarytu nes no
ri ka tokio pirkti. Vos Valen- 
tukoniene atidarė duris, kad 
sztai pleszikai mėtėsi ant mo
teres ir jos septynių metu sū
nelio Juozuko, kuria baisiai 
sumusze ir permuszo ant grin
dų. Motore atsikėlus, iszbego 
su 
spiegt

23 Ansel Road, N. E 
duris,

NEPAPRASTAS SNIEGINIS 
SZTURMAS APRILIUJE.
Harrisburg, Pa. — N(^pa

prastas snieginis szturmas pra- 
Su botos 
bledes

West Virginijoj
Virginijoj.
pripusta ant trijų pėdu aplin
kinėje Pittsburgo, kad net tru- 

negalejo eiti. Sun'bury,

eita 
daug

nakti
Ponnsylvanijoj

Kail)

padaro

Maryland ir 
sniegokur

eiti.
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39 METAS

REIKALINGI 
klNCZIKAI

2,000,000 EINA PEKSZTI IN 
MANDŽIURIJA.

BANDITAIKINISZKI 
ŠUKELE BAISE SKER- 

DYNE UŽ MAISTA.

Dvi moteres ir 
perszautais 

spyrė

(tėve
lius, dvi seseres ir viena broli.

S 7, U Q P.RIKZASTIS 
SUŽEIDIMO TRIJŲ 

YPATŲ.
Chicago. —-

vienas vyras likos 
barnyje už szuni, 
Juozas Pi'konowski atejas in 
svecziussu Mrs. Frain pas Ber
ta Naciegowskiene.

Szuo prigulėjo prie Frain’ie- 
nes, kuri taip insiuto aut Pika- 
nowskio, kad paleido in ji szu
vi, sužeisdama jam peti. Pika
nowskis norėjo atimti revolve
ri nuo moteres, kad tame szu- 
vis puolė, pataikindamas mote
riai iii žanda. Daktarai sako 
kad motore mirs.

ZUIKIS — VELNIUKAS.
Bladeville, Ark. — Geležin

kelio darbininkas J. P. Molliu, 
pagavo glaistuose dideli lauki
ni zuiki isz kurio nemažai nu
sistebėjo, kada iszome isz sklis
tų. Ant zuikio galvos, tuo jaus 
szale austi buvo iszaugia ragu- 
cziai trijų coliu ilgio. Aplinki
niai gyventojai da tokio sutvė
rimo ne yra mate ir daug žmo
nių1 atvažiuoja kas dieii pas 
Mollin pamatyti zuikio-velniu- 
ko.
SUV. VALSTIJŲ SKAITLIS 

GYVENTOJU DIDINASI.
Komercijos Departamentas 

iszduoda Cenzo Biuro paduotas 
gyventoju skait lynos.

Sulig tu skaitlyniu Liepos 1 
diena, 1928 metais, bus 120,013- 
000 gyventoju Suv. Valstijose 
sulyginus su 1920 metu 105,- 
710,620 gyventoju. Cenzo Biu
ras omo domėn gimimus, mir
tis, imniigraeija ir emigracija.

Rok uojamos aka i t ly nes 
invairiu svarbiu valstijų yra— 
New York as‘su 11,550,000 gy
ventoju, Liepos 1 diena, 1928 
mete; Pennsylvanija su 9,854,- 
000 gyventoju; Illinois su 7,- 
396,000; Ohio su 6,826,000; 
Texas wu 5,487,000; Michigan 
4,591,000, California 4,556,000; 
Massachusetts 4,290,000; New 
Jersey 3,821,000; 
203,000; Indiana 
Wisconsin 2,953,000; Virginia 
2,575,000.

Skaitlynes neduotos

kuri

y

del

Georgia 3,- 
3,176,000;

mažai 
apgyventoms valstijoms.

Motore atsikėlus
vaiku ir pradėjo garsiai 

, bet pleszikai pabėgo. 
Tame laike josios vyro ir vy
resnio sunaus nesirado namie.
KIEK PRIBUVO

IMMIGRANTU IN
SUV. VALSTIJAS.

— Per 
baigiant

1 diena, 1928 metais y

imniigraeija

Graikija.

y

Prano

Washington, D. C. 
septynias menesius, 
Sausio 3
Kanada ir Meksika pristato di
džiausia dali visos immigraci- 
jos in Su v. Valstijas. Isz 132, 
953 i mm i grant u Kanada Ir 
Meksika pristatė 79,950, Euro
pa 51,542 ir kitos szalys 1,461. 
Bet ir Kanados
nupuolė 8 nuoszimti sulyginus 
su pereitu metu paežiu laiku.

Imniigraeija isz Europos ir
gi yra mažesne. In
Italija, Portugalija ir Iszpani- 
ja iszvyko 4,510 dauginus atei
viu negu isz tu szaliu atvažia
vo.

Paežiu laiku, 11,493 ateiviai 
sulaikyti ir negalėjo atvažiuoti 
in Su v.' Valstijas. Daugumoj 
atsitikimu del neturėjimo tin
kamu immigracijos vizų. 6,176 
ateiviu iszdeportuota isz Suv. 
Valstijų.
RADO LAVONYCZIOJ SAVO 

DUKRELE KURIOS 
JESZKOJO.

Scranton, *Pa. — Mariute 
penkiu metu dukrele
Petraiczio isz Sebastopolians, 
gulėjo sustingusi miesto lavo- 
nyežioje, kada josios tėvai rū
pinosi ir jeszkojo po visa mies
tą, manydami, kad mergaite

Dagirde, kad kokia 
randasi 

lavonyczioje, nuėjo pažiūrėti. 
Nulindo tėvai pažine savo my- 
lema dukrele ir parsivežė na
mo.

Mergaite likos užmu’szta per 
koki tai nežinoma automobilis
tą o palicije negalėjo dažinoti 
pravarde mergaites ir kur jiji 
gyvena.
NEZALIEŽNINKU KUNIGU- 

ŽIS BANDĖ PASIPIAUT.
Pa. — Pranesza

duotas Nezaležninku kunigu- 
“biskupo”

Bal. 21 diena

manydami 
prapuolė, 
tai mergai te negyvan J

Scranton, 
kad .Juozas Mažonis suspan

zis, ju •’DisKupo" Griteno na
muose, Bal. 21 diena bandos 
pasidaryti sau gala, peiliu per
plovęs gerkle.

Nezaležninku “ biskupas” 
Gritcnas sako, kad jis nebuvęs 
namuose kada Mažonis atva
žiavo pas ji, o tik sugryžes už
girdės dejavimu ir nubėgės in 
virszu ir iszmii'szes užrakintas 
kambario duris radęs ji paplū
dusi kraujuose.

Mažonis buvęs Nezaležninku 
klebonu North Scrantone apie 
pora metu atgal. Po to, jis isz- 
yyko in Philadelphia. In 
Scrantona pribuvęs tik Balan
džio 21 diena.

“Biskupaa” Gritcnas buvęs 
iszvažiaves ant savo farmos 
Jjake Winola. G ryžos apie 4 
valanda po pietų.

Policija negalėjus pilnai su
žinoti žudymosi priežasties, 

“tru- 
belįai” prasidėjo nuo ju tiky
biniu reikalu. D,

in Philadelphia.

žudymosi priežasties 
bet mano, kad Mažonio

likos nukirsti

fu, nes
kaip zapalkos.
medžiu suszalo. Washingtone
Pa.,

k i ai
Milton, Johnstown ir Altoona 

nuo svieto per 
nutrūkima telefonu ir telegra- 

stulpai likos nuversti 
Daug vaisiniu

J
vejas iszrove medžius, ap

verto automo’bilius ir net stryt- 
karius. Tarp Lancaster ir Pitts- 
burgo 800 elektrikiniu ar tele
fonu stulpu sugriuvo. Ant So
merset plento No.» 31, sniego 

net deszimts pėdu. 
Wilkes-Barre sniegas užpustė 
kelius Wyoming pakalnėje. 
Shickshinny dalis kalno nusly
do ant plento vos neužmnszda- 
mas kelis automobilistus. Zo-

pripusta

Wyoming

31 y

kelis automobilistus. Žo
džiu, buvo tai netikėtas sniegi
nis szt urmas Apriliaus mene
syje kokio nebuvo in 40 metu.

• SHARKEY—DELANEY 
KUMSZTYNES.

New York. — Panedelio va
karu atsibuvo kumsztynes tarp 

su Delaney 
Madison Square Garden. Kokia 
pasekme buvo tosios muszty- 
nes, tai da nedažinota.

Žukaucko-Sharkcv

isz Cleve’lando
United States

y

y

sek-
Coal

Co.
to

VYRAI PARDUODA VAI
KUS IR MOTERES UŽ 

SZMOTELI DUONOS.

Shanghai

leido
“prižadėta1 rojų

savo ievyno 
y y 

y kiek

Shanghai, Kinai.
asztuoni tukstaneziai ypatų — 
vyru, motoru ir vaiku likos nu- 
žudinti per milžiniszka banda 
banditu aplinkinėje Kingmen. 
Buvo tai pabėgėliai isz kariuo
menes, kurie neturėdami mais
to no drapanų, susitvėrė in 
viena didelia banda kruvinu 
plesziku ir pradėjo skerdyne 
nekaltu gyventoju. Neczedino 
nieko, žadino moteres, vaikus 
ir vyrus be jokios mielaszirdys- 
tes.

Banditai pirmiause apiple- 
sze miestą, po tam pradėjo sa
vo kruvina darba. Skerdyne 
atsibuvo Shantung provincijoj,

— Apie
(as.

Kinai. — Da nie
kad tiek žmonių neapleido sa
vo tėvynės nuo kada Žydai ap

eidami in 
szia-

dien apleidžia Kinus. Du mili
jonai iszbadejusiu Kincziku ei
na pekszti isz Shantungo pro
vincijos in Mandžiurija, jesz- 
k od am i ten maisto.

Tukstaneziai isz juju parda
vė savo vaikus ir paezes i.... .
turėti pinigu ant keliones. Vai
kus parduoda po 5 dolerius o 
mergaites po 15 doleriu o jau
nos moteres yra perkamos 
50 doleriu. Tukstaneziai žmo
nių maitinasi žieve nuo medžiu 
ir sziaudais. Earmeriai palieka 
savo nkes ir eina drauge su sa
vo draugais.

Tūlas farmeris pardavė savo 
patogia (lukteri už 15 doleriu, 
motina isz gailesties persipjo
vė sau gerkle, po tam levas už
smaugė savo kita dirktcre idant 
iszgelbet jaja lino badines mir- cziami irkankyti per moezeka. 
ties.

Priežastis 
sausumas ir 
Mandžiurije 
su įtiek i'szbadejusiu ir meldžia 
svieto paszelpos idant nors da
lele tuju nelaimingu iszgelbet 
nuo smert.

idant kur Nacijonalistai ir Žieminiai 
turėjo nesenei susirimemia. Isz 
tuju armijų daug kareiviu pa
bėgo ir neturėdami kuom mai- 
tytis užklupo ant gyventoju.

Setpyni szimtai Japoniszku 
kareiviu leidosi paskui bandi
tus idant juosius nubausti.
MOTERE PERPJOVĖ 

NEKENCZIAMAM
POSŪNIUI GERKLE.

Paryžius. — Antra pati duon
kepio Kdmundo Vabre, kuris 
turėjo trejetą vaiku po pirmai 
paežiai,

u z

bado buvo didelis 
amaras vabalu, 

nežino ka daryti

DVIEJU METU KŪDIKIS 
PERSPĖJO MIRTI 

SAVO BROLIO.
Madyolons, Italija. — Aky

vas del mokslineziu atsitiki
mas patiko aplinkinėje Sanda
ra. Nakties laike, apie 12 va
landa, 
Burlini, staigai pabudęs isz 
miego paszauke in savo dede: 

Musu Emilius mirė.” 
Emilius buvo vyriausiu bro- v 

, --------- , ..........—. .............. ................------- - ....
kilti da karsztesne'kova darbi-1 riuomeneje ir radosi Tripoliu- 

je. Ir kelias dienas po tam atsi
tikimui, szeimyna aplaike nuo 
valdžios žinia, kuri pranesze, 
kad ju sūnūs Emilius mirė li- 
gonbuteje nuo 'sužeidimu, 12 
valanda ta nakti.
MEKSIKONAIISZGUJO KA 

TALIKISZKA KUNIGĄ.
Mexico City, Mex. — Kata- 

likiszkas kunigas Ossario Ley
va, likos iszguitas ant salos 
Tres Marias su daugeliu vagiu 
žudintoju ir plesziku. Kunigas 
buvo vienas isz daugelio Ka
taliku kuriuos valdžia areszta- 
vojo praeita sanvaite. Dides
ne dalis arosztavotu, likos nu
bausti ir užmokėjo pinigine 
bausme, bot kunigą iszgujo.
GENEROLAS WRANGELIS 

MIRĖ BELGIJOJ.
Brussels, Belgije. — Baronas 

Petra's Wraugei, paskutine vil
tis Baltrusu, kurio arinije bol- 
szevikai instume in Juodas 
mares septynis metus adgal, 
mirė .praeita Sereda czionais, 
turėdamas vos 49 metus am
žiaus, mažam namelyje kuria
me buvo apsigyvenęs nuo 19- 
26 meto.

Norinits buvo priverstas ap
leisti Bosiję, generolas Wrail
gei netrotino viltie suorgani- 
zavoti nauja armije kovot prio- 
szaisibo>lszeviku's ir sutverti ge
resne valdžia. 

>1* I 1 1 ' * '• W

ant jokiu iszlygu
4 4 nie- 
nesi-

PATYS ANGLEĘAŠIAI 
‘SULAUŽĖ SAU PECZIUS.
Washington, D. C. — II. K 

Willard, 
re torius

liūdindamas priesz Sena- 
tyrinejimo komiteto apie 

darbin’i'ukiszka padėjimą aisz- 
kiai pasako, kad minksztu aug
liu kasyklų operatoriai 
kados,
taikins su virszininkais United 
Mine Workers of America uni
ja. Toji anglekasiu unije, per 
savo godumą ingyti galinguma 
ir pinigus, perlaužo sau patys 
peczius ir josios naudingumą 
ateityje kas kiszasi josios ga
lybes Suvienytose Valstijose.

Tasai aisz'kus

dvieju metu vaikiukas 
staigai

> t

prisipažini
mas, reiszkia,'kad ateityje gali liu kūdikio; tarnavo Italu ka

4 4

buvo baisai neapken-

ninku su operatoriais.

ŽYDAS VISUR GISZEFTA 
PADARO.

priimtTūlas Žydas norėjo 
Krikszta. Kunigas ji mokina 
koki laika, bet Žydas negalėjo 
nieko iszmokt, nes turėjo “ko
pų st i ne gi

— Na, mano suanu, jaigu 
rytoj persižegnosi be jokios 
klaidos, tai gausi maisza bul
vių.

Ant rytojaus Žydas pasienio 
idant nesztu 

ineidamas

ilva”.
mano suariu 

be
y

su savim aunu, 
maisza su bulvėms 
pas kunigą, paliko sunu lauko.

— Persižegnok — tarė ku
nigas.

y

— Vardan Tėvo ir Dvasios 
Szvantos. Amen.

Na, o kur Sūnūs?
Pei^raszau pons (kuni

ge, jisai pasiliko lauko ir laiko 
maisza del bulviui. *

ISZMINTINOAS ŽYDAS.

— Ka tu darai Ickau, kad 
tu turi toki pasisekimu su mo
terims, kurios prie tavęs taip 
kimba?

— Niu asz tam turiu spa- 
saba. Asz pakrapinu savo ske
petaite su gazolinu, tai josios 
mislina kad asz turiu automo
biliu,... * ,m . ...

H
i L

BERNU RIAUSZES ,
BALTUPENUOSE.

Baltupenai, Klaipėdos krasz-
— Kovo 18 diena apie 8 

valanda vakaro pasienio poli
cijos vachmistras L., iszgirdes 
prie P. fabriko darbininku gy
venamojo namo kažin koki 
triukszma, bego žiūrėtai, kas | 
ten darosi.
namo kampo, 
szuviai, bet ne vienas nepatai
kė; tada jam kaž kas drožė 
kuolu per galva taip smarkiai, 
kad visas apsipylė kraujais ir 
gavo bėgti pas fabriko savinin
ką jeszkoti pagelbos.

Vėliau paaiszkejo, kad tai 
padare 6 bernai isz Pagalbinių 
kaimo, kurie buvo gerokai pa
sigėrė ir norėjo pas fabriko 
darbininkus i neit i. Bet 'kadan
gi szio ju neinsileido, tai gir
tuokliai ome jiems langus dau
žyti d r norėjo joga insi veržti. 
Viduje esantieji, 
kitu kuo apsiginti 
krosui 
bais in triukszmadarius. Galu 
gale jie buvo 'suimti ir nuga
benti in 
tiktai vyriausias ju

Jam priėjus prie 
in ji paleisti 5

neturėdami 
, iszgriove 

ir erne metyti plytga-

>----—--- ----------- 1----- -
UBAGU BALIUS PASI

BAIGĖ TRAGISZKAI.
Szlapszile, Klaipėdos kr. — 

Pas vien szio kaimo ūkininką 
St. susirinko trys ubagai. Isz 
suubagautu pinigu jie 
“užsifundije” 
rito, kuri gere visa ta diena, 
kol persigerus vienas isz ju ga
vo gala. Jis buvo ne visai pilno 
proto, kartais eidavo pas apy
linkes ūkininkus darbuotis. Isz 
likusiu dvieju vienas per gir
tuokliavimą buvo netekės vie
nos kojos — nuszales.

KAUNO KALĖJIMAS 
PRIPILDYTAS.

Kauno kalėjimas yra perpil
dytas politiniais kaliniais. Ka
lėjimo, kurs iszstatytas del 600 
kalinsiu, sukimszta 1,430, kitais 
žodžiais, 4 ar 5 kaliniai suso
dinti in viena ii:.

Laikraszcziai pažymi

buvo
deginamojo spl-

iill

*

:11

Vyriauses vaikas Jonas, 16 me
tu, negalėdamas ilgiaus nu- 
kensti bjaurios moezekos, buvo 
priverstas apleisti teviszka 
pastogia ir nuėjo pas svetimus.

Kada ana diena Jonas atėjo 
atlankyti savo broliukus ir Ie
va, o neradęs jo namie, insul
tus moezeka pagriebė Joną už 
sprando, permetė ant grindų ir 
perpjovė jam gerkle 

lu.
sustingusi kuria savo sunaus. 
Moezekos tame laike nesirado 
namie. Nužiūrėjimas puolė ant 
moezekos ir policija pradėjo 
josios jeszkoti ir surado ja 11- 
gonbuteje in kur likos atvežta 
pusgyve, nes buvo inszokus in 
upe ir iszgelbeta per žmonis.
LENKAI RENGĖSI LĖKTI 

IN AMERIKA.
Paryžius. — Du Lenkiszki 

leki o tojai majoras Ludvikas 
Idzikowski ir majoras Kazi
mieras Kabala, rengėsi ant 
periekimo Atlantlko mariu in 
Amerika /isz Paryžiaus. Ban
dymus' dare su 12,000 svaru ga
zolino pakraszcziuose Cher
bourg. Diena lėkimo da nepa
ženklinta.
KlNCZIKAI NUŽUDĖ

KELIS MISIJONIERIUS.
Pekinas, Kinai. — Telegra

mai. pranesza, buk trys.misijo- 
nieriai likos nužudyti per Kin- 
czikns (Shantung provincijoj. 
Vienas isz misijonieriu yra 
Dr. Waiter F. Seymor perdeti- 
nis presbiterijoniszikos misijos 
ir ligoni)ules Tsisinge.
DREBĖJIMAS ŽEMES 

VELA SUKRATĖ 
PERU IR RYMA.

Lima, Peru. — Macusani 
vela buvo smalkus drebėjimas 
žemes,

apleisti

kad net
aiva kabojo tik ant keliu g 

Tėvas pavojas namo, rado
ys-

majoras

Kabala

kuriame pražuvo de
szimts žmonių ir keliolika su
žeista.

Rymas taipgi jauto smarkus 
drebėjimus žemes kurie inbau- 
gino gyventojus. Caire, Egipte, 
Atenuosia Graikijoj taipgi at
sibuvo smarkus drobėj imal, 
ypatingai Atenuosia, kur atsi
buvo szcBzi smarkus drebėji
mai ir visas miestas Korintu 
likos yįsiszkai sunaikintas. '

kad

Vieszviles kalėjimo, 
“vadas” 

pabėgo per Nemuną iii Vokie
tija.
MERGAITES TRAGEDIJA.

Sziauliuose, nusinuodino ac
tu jauna 17 metu mergaite p. 
Regina Ž. Ji gyveno pas patė
vi. Turėjusi kaž kdkiu's mažus 
santykius su L. P.

Santykiai baigėsi tuo,
Vasario 7 diena P. kariuome
nes teisme sėdėjo kaltinamųjų 
suolo už iszžaginima p-les Ž. 
Tardymas ir visos aplinkybes 
davusios pagrindo manyti, kad 
P. bus pripažintas kaltu, 
cziau kariuomenes teismas | 
remdamasis liudininku paro
dymais ji visai iszteisino.

Vargsze mergaite nepapras- 
taip nusiminė ir liko didžiau
sioj melancholijoj. Negana to, 
P. su draugu ėjo pro p-les. 2. 
namus ir dar inžeides ja. Už
gauta mergaites savimeile to 
nepeniesze ir ji inbegusi savo 
kambarin nusinuodino.
SUDEGE SLAPTA 

PARDUOTUVE IR 
APDEGE VAIKAI.

Naumiestis, Tauragės aps.— 
Pas Rymžencziu kaimo gyven
toja Nausėda buvo inrengta 
slapta anodijas ir denatūrato 
parduotuve, deliai kurios szio 
menesio 14 diena tuose namuo-1 
se kur buvo parduotuve, i n vy
ko didele nelaime. Parduotuves 
szeimininkai ta diena iszvyko 
in turgu. Namie liko vieni val
kai. Pas juos atėjo kažkas pirk 
ti denatūrato, kuri vaikai apt
emo parduoti. Bepilstant jiems 
susidaužo stiklinis indas ir ka
dangi buvo netoli pecziaus, tai 
pasiliejes spiritas tuojau užsi
degu. Mėgindami užgesyti 
liepsna vaikai skaudžiai ajxlc- 
ge. Ugnis greit prasimunze iki 
stogo ir bematant sudegu visas 
namas ir nuo jo užsidegusi kie
tis.
PASIKORĖ UŽ TAI

KAD NELEIDO VESTI.
Subacziaus vals., Aszergaliu 

kaimo vaikinas J. Lukszys gry- 
žes isz Subacziaus jau 'iszmotos 
burnele, atsisveikino su na- 
miszlkiais, davė seseriai 50 litu 
ir nieko namiiszkiams nesakęs 
iszejo. Jis nuėjo miszkan ir 
pasikorė. Jau ankszcziau jis 
mėgino nusižudyti — lindo po 
traukiniu, duresi peiliu ir t.t. 
Nusižudymas aiszkinamas, kad 
tėvas neleides vesti mylima 
mergina.

kariuomenes
ta-

kamarka ’ \
, kad 

tai Smetonos- Voldemaro vy
riausybes oponentai.

GERIA IR MUSZASI.
Panemunėlis, Rokiszkio ap. 

Žemes ežia yra geros, bet skur
das yra didelis, nes ežia vadas 
yra degtine.

Liūdna žiūrėti in vaikuczius 
ir in moteris, kai jos badauja, 
o j u vyrai, 
auklėja svetimiems sprandus. 
Vien tik per užgavėnes susitai
sė keletas garsiu bylu del musz- 
tyniu. Jurkupiu muszys tęsęsi 
3 valandas; vienas peiliais su- 
piaustytas. Iszgasdinti vaikai 
ir mergaites sulindo in palo
vius, o inuszeikoms sulipus ant 
lovų ir joms sulužus keletas 
vaiku sužeista.
NELAIME SU 

AUTOMOBILIUM
MOTERE SUŽEISTA.

Vienaryt Ukmergės plento 
15-me kilometre nuo Kauno 
tau) Kauno ir Utenos važine- 
janeziam keleiviu automobiliui 
invyko katastrofa. Važiavęs 
visu 'smarkumu automobilis, 
kuriame buvo ’keli keleiviai, 
invažiavo in griovį ir apvirto.

Važiavusi automobiliu Ute
nos miesto gyventoja piliete 
Lipmaniene smarkiai sužeista. 
Kiti keleiviai sužeisti leng
viau.

Sunkiai sužeista pil. Lipma- 
nieno nugabenta Kaunan ir 
patalpinta Kauno miesto ligo
ninėn.

Keleiviu parodymais auto
mobilio katostrofos kaltinin
kas — pats szoferis, kuris bu
vo girdas. Automobilis sudau- 

■ žytas.
BEDARBE MERGAITE 

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
Kaunas. — Auksztaicziu g. 

65 Nr. name Maro Pubganytc 
ruoszesi pasikarti, bet laiku 
pastebėjo namiszkiai iszgelbe- 
jo. Ji korusis del negavimo 
darbo ir nelaimingos meiles.

SUMUSE ELGETA 
IR APIPLESZE.

Betygala, Raseinių aps. — 
Kovo 24 diena atvykęs polici- 
jon elgeta Abu'kaviczius prane- 
szo, kad jam iszojus isz Bety
galos du nepažystami vytai 
pradėjo ji muszti ir reikalauti 
dokumentu. Paskiau liepos vie
nas bueziuoti “ponui” in ko
jas. Kai elgeta puolės bueziuo
ti, 'szis jam spyrės in galva ir 
vėliau atemes isz jo 30 litu 5b 
centu pinigu. Pagal nusakytas 
žymes policija nustato, kad tai 
bus darbas Tarosu kaimo pilic- 
cziu..
RINKLIAVA PRISIKĖLIMO 

BAŽNYOZIAI STATYTI.
Kauno arkivyskupui metro

politui leidus, netrukus visose 
bažnyczioso bus renkamos au
kos Prisikėlimo Bažnycziai 
statyti. ..........  w

laka smirdelo ir

ponui
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.

kožno pareikalavimo savo per- 
detiniu, o tada busite gerais so
cialistais. '

•>

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

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

.... . ....... i1 1,1 ** *

Kas Girdėt

aresztavodami daug

Daugeliose vietose paskuti
niam laike valdžios agentai da
re kratas privatiszkuoee na
muose jeszkodami “uždrausto 
sztopo”
žmonių tarp kuriu radosi ir 
keliolika Lietuviszku iszeimy- 
nu, norints valstijos ir valdisz- 
kos tiesos aiszkiai parodo, kad 
privatiszkuose namuose nega
lima daryti jokiu kratų, bet 
ant to agentai nepaiso ir viso
kiais budais insigauna in na
mus.

Tiesos aiszkiai rodo kad: jo- 
kis vi rszini n kas, palicijantas, 
szerifas arba prohibicijos agen
tas neturi tiesos daryti krata 
privatiszkam name, bet tik ta
da, kada locnininkas ant to su
tinka ir duoda savo pavelini- 
ma. Toki agentai neturi geres
niu tiesu kaip paprastas pali
cijantas. Agentai neturi tiesos 
daryti kratos ininksztu gėrynių 
(temperencu) szt orelyje, tik 
tada, jaigu tikrai žino kad to
kioj vietoj locnininkas
duoda svaiginanezins gerymus

par- 

o palicijantas turi tiesa visa
dos inciti in tokia vieta ir da
ryli krata.

Jokia valdiszkas prohibici
jos agentas negali iszimti va
rant o ant padarymo kratos, 
tiktai tada, kada tikrai žino 
kad tokioje vietoje laužo tie
sas, o varanta turi iszimti tik 
isz federaliszko kamisoriaus.

i i Benzin-

4 i Sočia-

žmonių.

“Wahr-
(Te.isybe ir

Vo k i szk as la i k raszt i s 
licit mid Rech t” 
Tiesa) apskaitė, kad szimlieu 
žmonių kurie kenezia* bada ir 
bedarbe yra daugiau kaip de
vyni milijonai ypatų. Valdžia 
slepia taji milžiniszka skaitli 
priesz Vokiszkus gyventojus ir 
paduoda skaitli tiktai tuju, ku
rie aplaiko paszolpn nuo val
džios, bet tikra skaitli bedar
biu nepaduoda.

Isz priežasties bedarbes ir 
bado kas metas papildo 14,()(X) 
žmonių savžudinstas — ant 
kožno szimto gyventoju pri
puola 23 savžudinstos. Paežiam 
tik Beri v no mieste atima sau• v

gyvastis 45 procentas.
Amaras bado, vargo, brange

nybes, stokus gyvenimo vietų 
daro baisu inspudi ant gyven
toju Vokietijoj, kur randasi 
apie keturi tukstaneziai milijo- 
nieriu.

ARTINASI 15-TA 
GEGUŽIO

Į Į S-l- ■■

Ton toli už juru mariu, kur 
Nemunas banguoja, kur Sze- 
szupe miela plaukia, kur Biru
les dainos skamba, musu bro
liai ir seseles szvente didele tu
rės, ta diena-'brangias sukaktu
ves mines.

Ten laisves' varpas raginda
mas visus be iszimties prie pu
si rvžinio toliau kovoti už ne- 
priklausomv'be ir musu Vilnių 
• 11 1 • 1*1

SAULE
— -.. 

niuose darbuose, del organizą-' 
ciju neveiklumo ir Lietuvystes(

1

l

czioiuii nykimo, kaltinti kitus 
lik ne patys avė. Opozicijoniz- 
mas i.r valdžios'kaltinimas vi
sin' ir visame kaine pasidarė

BROLIAI Darbo Instatymai 1927

.Juodu buvo dvasus medžio-
A i '

ežia tiesiog musu paprotys. O-Hojai ir geri szauliai; jie visa-
gi patys ar daug paslaugu de- (l(,a pataikindavo iii lekianti
dam, kad rupiam i mums daly-

MALDAKNYGES

O kad darbai truputi jau pa- 
patarem visiems at- 
su prenumerata už 
a rba užsiraszvt i isz 

gali

sigerino 
silygint 
“Saule 
naujo.

J

prenumerata

kada užeina be-

y >

Sziadien žmogus 
turėti tris dolerius be jokios 
sunkenybes, o
darbe, tai nors žinai kad laik- 
rasztis vra užmokėtas ir tau •l-
ateis in st ubą per visus metus. 
Prick tam kožnas skaitytojas 
aplaiko puiku kalendorių apie 
Kalėdas.

A t na u j i n k i t o daba r 
o neturėsite

rnpesties kaip ežia už laikrasz- 
ti užmokėti.

mcrata,
p renu- 

atei t y je

raszo 
giminiu

1SZ

g- 
ma- 
re- 

ir miestai ir so-

Sztai ka žmonys
Lietuvos del savo
Amerik<‘, apie sziandienini gy
venimą Lietuvoje:

“Lietuvoj gerai gyventi tam 
kas turi žemas sznioteli ir turi 
pinigu, bet tokiu yra nedau 
Pinigus daugiausia suėda 
dos. Nes dabar Lietuvoje 
(losi vienaip
džius, o pirktos drapanos krau
tuvėse kasztuojo gana bran
giai, gerokai brangiau nei kaip 
kad priesz kara kasztavo. Taip 
pat pusėtinai praleidžiama gė
rimams... Bet kas žemes turi ir 
dirbt netingi, tas gyvtna gerai, 
turi ir duonos ir prie duonos.
Asz pat a rėžia u in Lietuva va

žiuot apsigyvenimui 
tiems Amerikiecziams, 
turi susiezedinia
tūkstanti doleriu — neprakisz 
bet iszlosz. Bus ir pinigai czie- 
lybeje ir pragyvens lengviau 
kaip Amerikoje.

Labai gerai.

visiems 
kurie 

viena kita

y y

Bet
Amerikonitezki tukstaneziai il
gai užteks jaigu isz ju negali
ma bus uždirbti 'kitu. Isz Ame- 
rikieczio trauke visi kiek gali 
ir po kokiam laikui pameta vis
ką ir vela dumia iii Amerika 
isz naujo rinkti tukstanezius, 
jaigu... antim kartu pasiseks.

ar tiejei

4 
isz aukszto bokszto vėl iszkil- 
mi ngai “
Liet u vers 
kas negina jos.

Ten, kada tūkstantinis isz- 
kilmių dalyviu v 

susilies

skambės
1

vaikams 
tas laisves nevertas 

),

ni in ios balsai 
atvykusiu Araeri- 

kiėcziu balsius, graudinaneziai 
skambės Lietuvos hymno me
lodija: Vardan tos Lietuvos 
vienybe težydi....

Ka-gi mes ežia pasilikusieji 
ta diena beveiksime? Negi už- 
kimszime savo ausis su indife
rentizmo vata? Juk 15-to Ge
gužio aktas, 'lygiai kaip ir 16- 
to Vasario aktas, .kiekvienam 
Liet aviui yra brangus ir 
diskusija protui ir 
priimtinas

SU

neat-

be 
szirdžiai 

Abu tie aktai, ta- 
cziaus, uždėjo ant musu,
sižvelgiant in partines simpa
tijas ir antipatijas, neginezija
ma pareiga visomis iszgale- 
mis remti Lietuvos Nepriklau
somybes užlaikvma ir Vi luinus v •

atvadavimo reikalu.
Daugelio insitikinimu tatai 

berods turėtu būti vieninteliu 
Amerikiecziu Lietuviu politi- 

ir ju Lietuvybės
paliekant Lietuvos

ne programa
“credo,”
vidaus reikalus patiems Lietu- 

t varkyti, 
mes nore-

vvriausv^ei iv'
reikalą vi- 
teikiama

gyvent o’jams 
tiesa pasakius, 

Lietuvos

vos 
nors 
t u meni 
daug, daug visokiu 
m u pare i k szt i. Už 
Lietuvai materiale pagelba, 
vis-gi vargu galima rimtai rei
kalauti, kad musir užjuriniai 
sumanymai ir nusistatymai le
nai Lietuvoje turėtu privalo-- 
mo pobinlžio ir butu priimti už 
gryna pinigą. Amerikos Lietu
viai neturėtu 'būti vien vande
niu Lietuvos partijų malūnams 
sukti. Jaigu Amerikos Lietu
viai rimtai norėtu turėti inta
kes Lietuvos visuomeniniame 
gyvenime, tai to jie daug grei- 
cziau atsiektu pasirinkdami 
sau savistove remejo-advokato 
rdle Lietuvos 'kultūros, ekono
mijos, sporto ir labdarybės sri
ties <hirl)iiose. Visoje Lietuvo
je, Klaipėdos kraszte ir ypa
tingai Vilniuje, juk mes turime 
devynias galybes tokios ru- 
szies uždaviniu! Bed malonus 
musu Ainerikiecziai yra liuke 
del invairiu nepasisekimu biz- 

del atszalimo patrioti

materiale

nyje,

1927 metu svarbiausias dar
bo inslatymas invest as yra 
aszluoniu valandų darbo die- 

’o vals
tijoj. ISzilas inslatymas aprū
pina szesziu -dienu arba ketu
rias deszimts-asztiionin valan
dų savaite, vieton szesziu die
na penkcsdeszimts-kctnriii va
landų savaite moterims siivirsz 
szcsziolikos motu amžiaus, ku
rios dirba fabrikuose ir pirk- 
lybiszkose insteigose. Bet pa
sinaudoti viena trumpesne dar
bi) diena arba szvente kas -sa
vaite, moteris gali dirbti devy
nias valandas per penkias die
nus ir nedaugiaus 'kaip ketu
rias ir puse valandų per trum
pesne darbo diena; ir per me
tus ji gali dirbti dar septynias- 
deszimls asztuonias valandas, 
bet ne dauginus kaip deszimts 
valandų in diena, szeszioms 
dienoms arba penkiasdeszimts- 
ket.urias valandas iii savaite.

Aszl uoniu-valandu instaty- 
mas nepilnamecziams buvo in- 
vestas .North Uarolinoj. Arizo
noj, Michigane ir Minnesotoj 
aszt uoniu-valandu instatymai 
truput i permainyti. Connecti
cut valstijoj moterys ir vaikai 
draudžiami dirbti vakarais 
nuo K) vai. vakare iki szesztos 
valandos rvte.

'Connecticut, Maryland, Ohio, 
Washington ir West Virginia 
paskyrė Lapkriczio lid. lega- 

szvente. Oregon ap- 
Lincolno gimimo 

diena Vasario 12d. ir Kolumbo 
gimimo diena 'Spalio 12d.

New Jersey valstijoj barzda- 
skucziai negali dirbti Nedelio- 
mis. l’rys valstijos invede me
tines vakacijas vieszu darbu 
darbininkams — Kansas, Mas
sachusetts ir South Dakota.

Darbo Regulacijos. Califor- 
nijoj darbdaviu teise reikalau
ti pinigiszka bona nuo darbi
ninku buvo tolinus aprybota; 
žmones kurie ne'teisingai sam
do kita, arba neteisingai gauna 
jo tarnyste, skaitomi kaipo va
gys. Pennsylvania ir Wasbin 
tonas atszaiike senus 

aprūpino 
kai kuri u 

nuo darbo.
Virginijos

iuvest as

ua moterims New Yoi'k

II
4
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No. 18S Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausis spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .$2.50 

No. 18G Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurlneis 
apdarais...................................... $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, d id ei naudinga meldu kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais ska- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.......................... $1.60

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....................$1.50

No. 189 Vainikėlis, kataliklszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksztl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00 

No. 190 Visuomet,
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25f 
puslapiu, baltos celluloides apdara- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai bo 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms.. 

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

Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Viesz. Musu
Jėzaus Kristaus.............................. 10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso..................10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vieš., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.......................................10c

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikui, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku cciki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkapleri........................   5c

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

paukszti, arba in rieszuezio di- 
i, 

tikri broliai, karsztai viens ki- 
gy vo
ki tas

kai cziia pat pas mus eit u ge- dilino taikikli. Buvo jie broliai 
■ ■ -----i ’ . .
privalė- In mylinti. Vienas isz ju 

• • ; jei- 
musu 

ne

riau?
t i

Noreda m i n uoszi n 1 ži a i 
i'i t i Lietuvos keltu” Į 

tuminn pradėti jiuo saves 
gu musu 
draugijos 
“sektini! iszkai 
\ iszkai 
veikti, lai butu tikras nepri
klausomybes laimėjimas ir tik
ra szvente. Parodos, prakalbos 
ii' bankietad del 15-los .Gegužio 
yra puikus dalykas, ypacz jei
gu jaunuomene dalyvautu. Te
gul tiktai ’tos iszkilmcs nebūna 
vien lokalis padaras: tegul jos 
bus kai,po žiedai bendro Lietu
vybės medžio, kurio szaknys 
yra Vilniuje, Kaune ir Klaipė
doje; tegul Anierikiccz.iu pa
slaugos tarnaus svarbiausiems 
Lietuvos tikslams, tegul musu 
aukos eina tenai kur vra už vis 
didesnis roika’las. Kultūros 
darbais nžl i kriuki me Lietuvai 
nepriklausoma ateiti, kultūros 

atvaduosiu!
Tegul tad visos Amerikos Lie- 
tuviu organizacijos 
inui 15-tos Gegužio, 
stangas paszvenczia siistipi'ini- 
mui savo pajiegn kultūros vei
kimui, tegul paiima savo glo
boji D-ro Jono Basanavicziaus 
paminklo ir jo .vardo instaigu 
pastatymo reikalu Vilniuje, 
tegul sušelpia neturtinguosius 
Lietuvos 'moksleivius ir pare
mia Klaipėdos Lietuviszku mo
kyklų sunkia emancipacijos ei
ga. d’uom lai, Amerikoje ture-

szeimynos, 
czionai pradėtu

” bet “ Liet u
je ust is

Imt “ 
galvoti ir

reikalas.

darbais

reikalu

Vilnių.

pammeji- 
savo pa

Kuom lai, Amerikoje turė
tu būti užbaigtas pirmas ne
priklausomo Lietuvos gyveni
mo deszimt-metis, kuri galima 
pavadinti “ 
gyvasties” 
'l'oms sukaktuvėms paženklin
ti, Lietuvoje insleiglas atmin
tinis nepriklausomybes meda
lis. ‘ ’
kovu dalyviams, 
žymiausio musu skulpturiaus, 
<Juozo Zikaro, nukaltas, meda
lis bus akyvas ženklas, jo 
pastangos nebuvo veltui.

Pradekime nauja nepriklau- 
gyv(‘uimo do

atkaklios kovos del 
deszimt-mecziu.

Tu del nepriklausomybes 
tas gražus,

(F* 
O ju

soma Lietuvos 
szimt-mcli su obalsiu: Kultu- 
rinkimes patys ir padekime sa- 
viszkiams laimėti kultūros ko
va visoje suvienytojo Lietuvo
je. P. Žadeikis.

Genera I i u is
15 Park Row, New

Lietuvos 
Konsulatas,
York, N. Y., Lietuvos Konsula
tas Czikagoje, 608 South Dear
born St., Chicago, 111., pri- 
siunstax aukas per 15-to Gegu- 
gio sudėtas invairiems Liet li
ves reikalams, persiu utines su- 
lyg ‘nurodymu nemokamai.

Chicago,

no Szv. Ulrieho pilyje, 
szide jo, Ginsbergo tvirtovėje, 
fr kada rengdavosi ,au«zra pa
sveikinti mieguista dar žeme, 
juodu sveikindavosi vienas ki
ta skardžiais trimitu balsais, 
vakarais, 
skambėdavo 
mis

o
n u-

slenkancziose 
vėjelis

malda-kny-

$1.50
Katekizmas,

dirbti
No. 195 Maldele

S

liszka 
vaikszczios

las palis balsas 
giriomis lyg kil- 

“ labanaktis.”
Ir sumano juodu karta keis

ta svcikininiosi ženklą. Tas ku
ris pirmas palbus, turėjo pa
siimsi i iii antrojo lango viską 
žudanezia strela.

Iszairszo rytas ir brolis, gy
venas Szv. Ulrieho pylyje, pa
budo pirmasis. Sulyg sutarimu 
paėmė lankstu lanka, indejo 
aszlria vilvezia ir szove brolio 
langam Bet tuo'tarpu, kai stre
la buvo palei'sta, pasirodo Gins
bergo tvirtoves hinge antrasis 
brolis, noris taip pat strela pa
leisi i. Ir alszvilpe strela, ir in- 
smigo jaunon krūtinėn, ir kri
to nelaimingasis negyvas...

Ir sužinojo gyvasis apie pa
leistos strelos pasekmes. Giliu 
lindėsiu jo dvasia prisipildė. 
Ramybes dienos baigėsi. Gi 
kai po to tragingo invykio už
migo jis, pasirodė jam nukau
tasis brolis su kruvina žaizda 
krntjneje ir liūdnai pažvelgus 
isznyko...

Isz aukszto žvelgia Szv. Ul- 
richo pilies boksztai in pasauli 

naktyse, vėsus
lošto žaliuojanczius 

slėnius ir skelbia artėjanti ry
ta. Tolumoje žėri auksu lakus

lič
iu Ginsbergo 

ramiai ant 
stovinezia. Ir

tani pasigirsta sveikinas rago 
balsas ir nuskrieja nidu erdvo
mis in tolias tolybes ir nebe- 
gryžta. O tuo tarpu dangus ry
tuose szvieseja ir pirmieji te- 
kanezios saules spinduliai nu- 
szliaiižia Szv. Ulrieho pilies 
boksztu virszunemis.

Veikiai prasideda 
dienos triuksz.mas, bet 
pina tuo gyvasis brolis. Liūd

no ra mus slankioja mi'sz- 
vengdainas 

sava dalia mėlynam 
tik dangui skausdamasis.

Sziandiena jis senu paprati
mu sveikina savo broli Gins
bergo, o mirusio 'brolio szesze- 
lis, .miglomis susivystes, tokiu 
pat gandu atsako jam. Lenkia
si nelaimingasis brolis pirmyn, 
vis pirmyn per bokszto užtva
ra, lyg norėdamas geriau pa
matyti savo brolio xpida, klai
kus szauksmas isztrūksta isz 
jo krutinės ir krenta nelaimin
gasis giliojon bedugnėn.

Ir dabar, tyliomis vasaros 
naktimis tik skundai slankio
ja Szv. Ulrieho bei Girsbergo 
pilių griuvėsiuose. Kartais pa
sigirsta sziurpus rago balsas, 
nuskamba miszkais, 
toks pat jam atsiliepia, 
broliai ’kuriuos mirtis vėl suar
tino, siunezia vienas kitam pa
sveikinimus tekanezios saules 
valanda, visai taip kaip kad 
savo jaunyste džiaugiantis.

(f 
n

rojamoje žėri auksu laku 
debesėliai. Juoda szmokla 
judėdama žiuri 
I virt urna, 
bedugnes

staigios
ausz-

pasauly 
ne-siru-

mus, kurie 
ma

o
i ust at v- 
sulaikv- 

nepilmimccziu

n as, 
kais, 
žmonių

kloniinis,

Valgiu Gaminimas 
r<—ir

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS-CO* 

MAHANOY CITY, PA.

West Virginijos valstijoj 
jeigu nepilnametis, nuo 14 iki 
16 metu, nori eiti dirbti turi 
gauti tėvu arba globėju paveli- 
uima pirm- negu jam bus laz
duota darbo certifikatas; ir 
nuo 14 iki 16 metu ncpilname- 
czini Connecticut valstijoj gali 
gauti darbo cert’ifikatus dirbti 
Suimtomis ir kuomet mokykla 
iszsi baigus.

Pensijos. Maryland ir Colo
rado prionic generaliszkas se- 
nu-metu pensijų iustatymus ir 
autorizavo apskriezius ir kai- 
k oriuos miestus 'i u vesti syste- 
ma. Motinu pensijos buvo i n vex 

, Minnesota, 
Montana, Nebraska,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

tos Illinois, Iowa 
Missouri,
New Hampshire, North Dako
ta, Oregon, 
Wisconsin.

Saugumas ir Sveikata. Insta
tymai apsaugoti angliakasiu 
sveikata buvo priimti keliose 
valstijose. Arkansas padrut i no 
reikalavimus liecziant kasyklų 
žemlapius. Illinois invede dvie- 
jus naujins kasyklų 
jimo” 
tyma kaslink 
ežio pudro ir kiek vyru inlei- 
džiama in kasykla laike eks- 
pliodavimo.

Indiana, Ohio ir Wyoming 
dabar reikalauja akmens ap
dulkinimą — ir 
“shute firemen 
zo maskas.

Montana reikalauja kasyklų 
iszvedinima.

Missouri valstija priėmė ge
neral! instatyma apsaugojant 
žmones prie statybos darbu. 
New Yorkas aprūpina sienų 
szvaruma.

Pennsylv’anijos ir Idaho val
stijų valgomos dietos ir Mary
land skalbinyczios nesamdo 
žmones su užkrecziamoms li
goms. —F.L.I.S.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA? 27 ARABISZKOS ISTORIJOS
150 Paveikslu.

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krlkss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t, 
S2O W. Centra St.. Mahanoj City. Fa.

1927 mete Lietuvos mergai
tėms garnys ncszo berniukus, 

Matvti, 
— rengiasi prio

Keli skaitytojai geidžia, ži
noti kas tai vra socializmas. 
Ant tojo klausymo isztraukem 
straipsni apie tai isz 
gers Magazine:”

'“Socialistu plat forme yra 
paduodama vien tik del to, 
idant gaudyt žmonių balsus; 
bet nepaduoda tikros nuomo
nes, kokis tikrai yra socialistu 
tikslas ir kuom socializmas 
tikrai yra. Daug randasi ne- 
aiszkumo tarp socialistu kurie 
stengėsi iszaiszkinti kas tai yra 
socializmas, bet pašokėjai so
cializmo pripažys už 
sekanti iszaiszkinima:
lizinas yra užmanymas tarp 
tautiszkos pramones, ko-ope- 
rativiszka social demokracije, 
kurios tikslas yra paimt in sa
vo ranka visiszka politikiszka 
galybe, idant permainyt priva- 
tiszkus turtus ant visuomenisz- 
kos locnasties taip, idant tur
tas butu lygiai iszdalintas tarp 

” Vadai socializmo va
dina socializmą 
reformadije”
turi dideles klintis. Tūlas Fred- 
rikas Engle kalbėjo: “Trys di
deles klintys •stovi ant kelio 
drangiszkos reformacijos — 
privatiszki turtai, tikėjimas ir 
tebyris būdas apsivedimo. Tai
gi, kožno žmogaus turtas, tikė
jimas ir apflivedimas stovi aid 
kelio priesz platinima savo 
mokslo, bet socialistai tvirti
na, jaigu juju partije geistu 
prasiplatinimo ir pasisekimo, 
tai pirmiausia turi praszalinti 
taisos tris kliūtis. Idant pra- 
szalint tris taip svarbos klin
tis yra socialistu tikslas ir tai 
juju platforme (pamatas) ant 
kurio rėmėsi visas juju moks
las. Teisingai -vyrai gali atvi
rai matyti raudona vėliava 
anarkijos plevėsuojanti isz vi
su szaliu socialiszkus platfor- 
mes.”

Taigi vyrueziai, jaigu gei
džiate bufi gerais socialistais, 
tai pirmiaus turite iszdalinti 
savo turtą del virszininku, po tvanas, nes visas miestais buvo 
tam Iszsižadėt tikėjimo, o ant užlietas per vandeni, kad rei
kalo ątiduotį savo paezia jjnt kejo plaukti valtelėms. *

draugiszka4 4

bet prieszingai
Oregon Washington ir

><

o szimet mergytes, 
gamta žino, 
vestuvių, o ne prie karu. 704 Dideliu Puslapiu,

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais VyrazaJa
8ZTAI KA RASZQ X3Z LIETUVOS 

APIE 8ZITA KNYGA
NORĖJO BŪTI ISZMINTIN- 

GA, BET ISZSIDAVE.

Ameri koniszkas bjzriieri us 
da'sidirbes turto iszkeliavo in 
Europa atlankyti svarbesnes 
vietas. Buvo atlanko ir miestą 
Venecije, kuris kaip visiems 
yra žinoma, tasai miestas yra 
pastatytas ant vandens ir vie
toje vežimu naudoje valtis ant 
persikėlimo isz vietos in vieta.

Naujaturcziai įsugryžo namo 
likos užklausti per savo pažys
tamus :

— Na, kaip tamistoms pa
tiko miestas Venecija?

— Ne in laika nuvažiavo
me, — atsako pati biznieriaus. 
— Atvažiavome in miestą ta
rno laiko kada buvo didelis 

f ' t /

"Tūkstantis

Gsrbemasls Tsmlstal:—
Sulaukiau nuo Juču slunczlamos 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena" ui kuria tariu
•širdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir smar 
gial praeina. Asm visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrszti ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

flu pagarba. A. 20KAS, 
II d. Gegužio 1911m.

Dv. Palazduonys, 
Csekiszkaa vai.

Kauno aprik.
UTHUANIA,

e

Yra Ui ketvirtu kodavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka.^ Teipgi galima
.9 _ f _ - "W* E ___ ^1 __'Ljj_______ _____ _ B ,|L

■ i | ■ —™— — —— —— ’- ’ — w ■■ i. 11 - — —" — . w ■. ii ’w' 1 i . —- ’r " y. —

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
p. BOOZKAUSKAB - ČO. MAHANOY OITY, PA.

... -

ja numušti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00

<

ir kitas
Tai

I

“iszgeįbe
sto! is ir pertaisė insta- 

eksplioduojan-

y y
Iowa kad

nesziotu ga-

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Palaldojlmsgerinusi patarnavimu.
Nuliudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavlma. , -
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

les Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavlma tai mel
džiu inun telefonuoti o pribusiu in 
dėsliota miliutu, Telefonai $7$.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldenatmas Paalapcziu Atei
ties. Su peielba kazlrom. Pagal 
Chaldelflzku, paralszku, Grelkiaaku, 
Arablazku ir Cigoniaaku burtinlku. 
lezguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka iss Egipte Kubine 
Sulva. Del vyru ir moterų.
VISOS TRIS KNYGUTES AP
TIKTAI Už ....................AVC.

Prisiusklte mumis 15c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti įtampomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO, 
MAHANOY CITY PA.
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praėjo Kalėdos, taip pat priėjo 
ir užgavęnes, praslinko maž 
visa žięma — vestuvių kaip 
nėra, taip nėra.

Gavėnioje, 
linksmybes nustojo, 
kiai ir dainos pasibaigė. Kiek
vienas tik tyliai diena diena le
sia, pavasario laukia ir lauko 
darbams padaryne 
Motei^iszkosios subruzdo suk
tis apie sruogas, audeklus, 'kiek 
vienoje troboje užsitiese stak
les; svarbus darbas 
mažai kuri teiszkisza uosi in 
lauka.

Netoli Velykų, viena ryla 
Gaigalo troboje pakilo truks/.- 
mas. GaigaMenes balsas 
kiai girdėt:

l’adla tu! bjaurybei isz- 
tvirkelv! kur tu dabar dingsi ?.. 
Kame tavo protas buvo ?... Eis: 
dabar terbas užsikabinusi gle
biu. neszina duonos kąsnio ka
lėdoti ?... Tėvas sužinojęs isz- 
gins tave, iszsižades, nelaikys 
namie, nemislyk... bobos pasius 
besijuokdamos, pirsztais užba
dys 
kokia, per visa žiema 
velniu isztvirkeliu... mal ka pa
sidarei ?... Per tave dabar rei
kės ir man prisiklausyti viso- 
ko... Kad tu nusprogtum!

Kaip stipriai Gaigalienės žo
džiai leke tiesink in 
kame Zose užsikvempusi audė, 
taszke, net langai birbė, o asza
ros isz jos akiu net cziurkszle- 
mis begu.

Ant to trukszmo inejes le
vas prie duru pasiklausė, su
murmėjęs kažin ka po nose vėl 
iszejo. Motina inirszusi ant 
Zosės nei matyti jo nepamato. 
Po valandų kės da besibarant 

taip-gi, motinai atgal inejes susukta 
neszinas staeziai prie 

staklių nieko nesakvdanias tik

o,

c

Szukriu sodžius szi 
atgijo. Mat atitarnavęs kariuo
menėj parojo Kižo Dominin
kas. Kol da jaunas, priesz ka
riuomene, kiek jis szposu, kiek 
sztuku, juoku, būdavo, prida
rys: visuomet gyvas, visuomet 
smagus; prie vakaruszku, prie 
$20kūno, dainavimo — visuo
met pirmasis buvo; jam iszejus 
in kariuomene, rodos, viskas 
užgeso; dabar sugryžus isz- 
naujo atgijo. Domininkas pasi
rodė da vikresnis, da smages
nis prie sztuku; žinoma, ir pa- 
gudrejes didžiau kariuomenėj. 
Augsztas, sztyvas, gražus, su
raitytais uostais, nky* jam ži
ba, lupos juokais nesusieziau- 
pia, ant vietos nenustovi, ne 
nus4‘džia. O ant tu vakaruszku, 
ant szokimo da didžiau galva 
jam pramnszta.

Kas Nedeiia,
kari turi jis suinensti paszoki- 
ma. turi muzikantus iszkelli. 
Šukeles, sukvietęs vakaruszku 
Domas pirmasis sukasi, kaip 
mentun s po kosze. Bet pasze- 

s!

rudeli

kas Subatva-

Kiek-les jo ir sugebėjimą 
viena mergaite paszokins, kiek 

pamyluos, 
pasukinės, palėpės.... Vaikinus 
iszjudins, iszlagins, szokius vi
sokiu iszvadžios; dainas, žais
lus visokius pramanymus. Už 
tai visi, o labiau mergaites vi
sos taip ir žiuri in ji, kaip m 
saule kokia. Saldumynu pri<» jo 
ir gi visuomet pilnos kiszenes; 
juokuodamas, erzindamos ims 
ir apsmagstys mergaites cuk
rainiais; buteliukas I 
nors no visuomet, bet kartais 
kakliuką iszkiszes jam isz ki
szenes 
tos degtines nemėgsta, 
prie progos, juoka/is, mokėjo 
jis prisuokti burnele kuriai-ne- 
kuriai iszlenkti.

mergaite

viena paglamžuos,

žinomu, visos 
visi szo-
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taisosi.

viduje,

viena

aisz-

. Koreis, lakstei o ne karve 
su tuo

stakles,

virve

kliunkejo. Nors mergai- Zosei už cziupros, iszvertes isz 
dėlto staklių užniko duoti su virve, 

rąžyti.... Netaikindamas, kur- 
I i us

pamylėjo, 
kuria nepamylejo saldumynais, 
o Gaigalo Zosei visuomet dau
giausia kliuvo:

Domininkas vakaruszkoj su 
Zose daugiausia szoko, tan
kiausia mylavusi, 
cukrainius visus jai iszpyle, po 
vakaruszkos visuomet namo 
palydėjo.

Bet Zose už visas mergaites 
ir buvo vairesne. Skaisti, gra
ži, raudonpuse, geltonkase.

Kuria

szoko.

MB
■

W » /t ■.

I

rankos, kojos ar galva 
raižo, peria dantis sukan

dės: — Asz tau parodysiu! — 
asz tave iszkratysiu!... tu pa
leistuve!...

Zose iszpradžios
veidą susiėmusi tyli, kenezia. 
Bet ijisiuparojęs levas kaip

rankomis

levas 
glamžavusi, pradėjo rėžti per galva, su ko- 

už Cziupros
visuomet

raudonpuse, 
Szokti, dainuoti, juoktis, kle- 
geti, dantis rodyti — pirmoji, 
o vis gražiai, dailiai, vis man
dagiai, nei vieno neužrustins 
nei žodeliu neužgaus. Bemin
kai visi ir mergaites ja mėgo, 
be Domo ir be Zosės vakarusz- 
ka kaip be druskos.

Kad Zose Domui didžiausia 
patiko ir Domas prie jos kibo, 
kaip smala prie tekinio, ta 

s, nei 
Kur

* tekinio 
aiszkiai visi mate, ir ji 
maž su tuonri nesislėpė, 
bus buvęs — tuoj szmakszt pas
Gaigalo. Žiema maž kas vaka
rą Domas pas Gaigalu. Ten vi
sus i.szjuokins, iszlagins, invai- 

isz ka- 
Tevaa 
Kuri

riu atsitikimu, juoku 
niuomenes pripasakos, 
ir motinu mėgo Domą, 
vakaru tas neatėjo pasztuka- 
voti, tai Gaigalo troba rodos 
kureziu. Visi mate ir žinojo, 
jog Domas lankosi pas Gaigalu 
vien tik del Zosės. Rudeni kū
le ir myne vtis-susidėjo Kižas 
su Gaigalu. Malku vežti ar ko
ki svarbesni darbu — vis viens 
kitam padėjo. Vis ta Zose pas 
Kižą ko pasidarbuoti, tai Do
mas Gaigalu talkoje: taip taisė 
ir taikino patsai Domas. Tėvas 
vieniems ir antriems 
gauti dykai darbininkas,
tik ant lauko darbai pasibaigs. 
Ir bažnyczion Zose labai remtai 
pesezia tesuvaikszcziojo: Do
mas važiuotas kelyj Zose pasi
vijęs tai nuvožė tai parvežė. 
Isz tokio sutikimo ir sujunki
me niekas nesistebėjo, visi tik 
lanke, kuomet susitaisys ju 
vestuves, kuomet iszgirs užsa- 
kufj; mergaites jai: siūlėse Zo
sei in pamerges ir paretinęs 
vestuvėms taisėsi.

'l'nip linksmai beszokant

jomis spardyti, 
vilkti... Zose ne savo balsu eme 
cypti:

— Neiszturesiu!... (.) Jėzau! 
Užmusz!... O Jėzau! tetule!

Motina puolė gelbėti szaūk
dama:
— Užmuszi, Judosziau! liau

kis — norėjo nutverti už vir
ves; tėvas susisukęs ir jali su- 
siaute virve per nugara: — 
Sze ir tau! Sze, kad taip nori... 
— Tuomet motina inpuolusi in 
upani, visoms keturioms szoko 
tėvui iii akis, stumusi in kruti
no nutvėrė už virves; tėvas no
rėjo iszsukti jai isz nagu, kaip 
tempe, sukosi, kaip duos savo 
alkūne in lovos gala net akis 
jam aptemo... Krites sėdusis 
ant lovus, iszsfižiojės puszkavo. 
Zose tuotarpu spruko pro du
ris laukan. Motina pasigavusi 
vii-szu iszkoliojo vyra paskuiI-

gerai 
kol
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ŽUVININKI3ZKA FLOTA YRA PASIRENGUSI IN DARBA.
Oakland, Californije yri didžiuose žuvininku prisiuva aid svieto, isz kur szinitai lai

vu ir tukstaneziai žuvininku kas metus iszplauke isz lenais in Alaska gaudyti žuvis. Czio- 
nais randasi daugybe fabriku kuriuose sudeda žuvis iii bleszines ir iszsiunezia in visas dalis 
svieto.

dejavo Zose: — Neužmuszk jo 
Ncmuszk!...

> * «

Pas Kiža vakariene valgant
smagiai bejuokuojant
eme juoktis:

c>Zl i \ t,
užmusze savo merga...

K ižas

savo ana ra keldamas, prie juo
ku prisidėti. Kiti susisuko, enlc 
Domą persekioti, spiginti, tas 

prie to kažin kas, 
pusbernis užpeczkej eme mažu
kūdikiu ^vri<*kszti... Iszkilo to
kie nepadorus juokai, net mer
gaites gavo laukan iszlakstyti.

♦ >k
Szvencziu dingsi e ir Gaiga-

a įsikirst i

galione nedrąsiai bijodama už
rūstinti, žodžiu užgauti, taiki
no geruoju perkalbėt i, verkda
ma,

sako Gaigalas kuone

kad davė kad raiže dvasios pa
sako

siklausydamas.... Kad ne moti-į

Planuojama pastatyti žibin
tuvą Santo Domingo uoste at-‘ 
mineziai 
bni.

Pulk.
gas

i Cliristo|)her Kolum- 11
: I i

Charles A. Lindbvr- 
budamas Santa ----- I

I

Z X

Domingo, padėjo geliu bukietą I 

ant (’hristoplier Kolumbo i 
grab vie tos.

Bet isz

hesenc i,

I i
i»Vl, 13/. ii.-iu n^ivinr, imu į I I 

National Geographic D rangy s- p 

mas: “ 
aplankytu visas vietas sziame 
pasaulyje, kur pasakojama kad 
Kolumbas yra palaidotas, tai 
iszlikro turėtu keliauti (lan
giaus myliu negu keliavo savo 
garsioj kelionėj isz New Yorko 
in Paryžių. Pasakos pranesza, 
kad Kolumbo kūnas palaido
tas penkis 
Iszpanija 
pranesza, kad Kolumbas palai
dotas j n žemose.

Kolumbas 
labai 11 .<. i k. << o,
mieste, Iszpanijoj, 1506 metuo- 

ir buvo palaidotas

Washingtono, nuo

t e s ateina sekantis praneszi- 
Jaign Pulk. Lindbergas

sykius, ir sziadien 
ir Santa Domingo

I I BALTRUVIENEe t f
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Ten bute paskutine.
Kur yru neszvari gaspadine, 

Czia vėl, jaign gaspadine 
szvari ir jauna, 

Ir da patogi gana, 
O da senyvas vyras, 

'l’ai szirdeles jam ne kas. 
Girdėjau Szv. Ludvike tokia 

porele gyvena, 
gana,Bet kaii> gyvena, tai jau 

Per dienas ėdasi, 
Nuolatos peszasi, 

diržą paima,
I neduos ir 
Valladolid

d 11 sa u d a m a, g uod ž i o ja s i 
taikindama antrosios szirdi su- 
minksztinti... Ant galo ir Ki
žiene ar isz gailesezio didelio, 
gal isz apmaudo, 'irgi pradėjo 
verkti. Kižas, pirmu inejes in 
trioba girdėjo bobų kalba ka
maroje, 
tarė:

Ko ežia dabar žlembiate, 
ko garbstote?...
kaltas, tas sziaip, tas taip... he- 
plempiate... lyg jus szvietete syi 
žvake? szimtais tokiu kaltinin
ku buvo... bet kabiptis, žino
ma, reikia pasiseki riant pato
gesni... Staeziai pasakysiu: 
bernui — kepure do kepure, o 

ko norėjo to ir gavo...
Gaigaliene lygiai su stypriu 

rože iii galva, — paszokusi 
karszla’i tarė:

— Kad taip 
nieko nebus, teisinas turės nu
spręsti, kas kaltas ir kas turės 
nukenteti... Asz norėjau geruo
ju, svieto nejuokinti, noszloves 
nesukelti... nenorit i — tegul

mirė 
nulindęs

tame
toli nuo juriu, kurias

() jaigu vyras
Tai burdingierius gaspadinelia 

apgina,
Ir da aibecz<‘, 

Bosui in kaili inkreczia, 
O ka, jaigu gaspadine gera 

pagelba turi,
Tai ir savo vyro nežiūri, 

Žmogelis raukosi, 
Ir sau galva kasosi.

se, 
mieste,
jis pergalėjo. Vėliaus lavonas 
perkeltas in Seville miestą, sza- 
le jo garsaus sunaus, Diego. 
Ta buvo tinkamesne vieta tam 
garsiam d id vyru i, nes Seville 
buvo viena isz trijų apsistoji
mo vietų Derdinando ir Kara- 

kuri didžiai 
Kolumbą, ir tas 

mate ju pasekminga

butu negyvai pritasz-: Hcnc nuėjo pas Kižiene. Ta pa-na sako,
toks uparotas...
Na! ir už ka taip?
O-gi bobos sako, buk jai 

kaži n kas jau

(maeziusi ateinant, nuraudona 
vo iki pat ausu, bet sveikinda
mos ir kviesdama in vidų vėl 
atsikvoszejo, pradėjo szenkinti 
kaimininka, užvedė kalba apie 
darbus, audimus, sruogas, 
soda, sėkla....

kosi Kižiene: — gerai, tokioms Į nusiminusi, bet nerami, nedra- 
paieistuvems taip ir reikia ie-i°Į 
pamandravos dabar...

— Beplempa bobos niekus
— užsistojo duktė Barbele: — 

dello szo k si m 
. kasžin už ka mu-

k (‘s
paszokes in tarpduri

“negerai”...
— Asz tariu, kad per visa 

gavene Zosės niekur nei balso 
o mat nuzlypo nabagei — juo-

paleistuvėms taip ir reikia tc-jsiai atsakinėjo

ateis Velykos, 
po senovės 
sze...

Bet, sako, krinta beda 
ant musu Domo — t esc Kižas 
atsisukęs in Domininką: — vi
si kaip in varpa musza, jog ta
vo tai vaike darbelis.... Kaip 
sakai k.

— O kas man su žvake 
szviete — atszove Domas, bet 
jo balsas truputi sudrėbėjo: — 

tesudaužo x'arpus, kas 
man prirodysbene asz vie
nas?... daug tokiu kaltininku 
galima inspelioti ir parodyti...

nors

su

atima inspelioti ir parodyti...
Nei su peiliu neiszpiausi

- užsikiszo Barbele: 
niekas neinate, 
padelkas 
visuomet...

Tu, tu, tu! da užstovi- 
užszauke moti

na: — liudininke kame buvu
si... uosi nusiszhiostyk 
Ii!...

— Kaip sau norite —rėka
vo K ižas 
gali Domą inpainioti 
ma... jai ko gero... 
kratvkis kiszenes 
inpainioti, kaip isz.sipainioti...

Or -----

— lygu 
kai Į) tu in jos 

insikibes lakstei...

— T , 
nok mergas

y parszc-

— o Gaigalas dėlto 
i in teis- 
kol kas ir 
lengviau

O

pauostys... — at- 
szovo Domas ir iszejo laukan.

Kiemo atsirėmęs ant tvoros 
vėsinusi Domas, bet kažin kas 
jam ne laiku prakaitas isz mu- 
szo; rymodamas 
— cicziau in kamara 
į 

Ant pavakares Zose drebėjo *

i y D»vi lyiiiuuiuiuift galvojo sau:niais žodžiais, nugreze apmau- . . . , . rr1 "i?'7”1” •" prie Zo
sės... gerai butu sužinojus... bet 
suraižyta... sako, baisiai 
taszkyta, bežlembs in ausis... 
Kvailys levas... ka ežia beisz- 
mnszi... Tepasi’karie... vereziau 
gulti.

da už Zose ir už savo smūgi.

lovoj kamaroj, 
ruožais sumarginta, akis užti
nusios, kaktoj didžiausis moly
nas guzas, auisis kruvina nu- 
pleszta. Motina, ineszusi pieno 
bl indelyje, duonos szmotcll, 
sziurkszcziai tarė:

— Sze, užesk.... juk ir badu 
padvėsi.. — bet kuomet pama
te taip suraižyta, 
visa szlapia nuo aszaru, balsas 
jos at'simaine: — sruobk lauže
li pieno... — Aszaros pradėjo 
jai reteži... sinkia 
Zosės galva,

visa mėlynais

duonos szmotcll

o priegalve

kos, nes jos galva viena

paglostyti 
bet ta kaip nuo 

ugnies sukosi nuo motinos ran-
guzu, 

viena žaizda net plaukai krau
ju priskretę.

— Neverk, 
nszaros — tarė motina — nu
eisiu asz pati pas Kižiene, pa- 
siszauksiu ta velne Domą, jei 
geruoju rokuosis — gerai o no 
— akmenju asz jam galva su
skaldysiu...

— Mama! Mamyte... — su-

nieko nepadės

su-

Gaigaliene
ra
inu

o kartais vi
siszkai ne iii ta puse atsako: 
balsas jos sznekant rodos dre
ba. Kižiene szneka, trata, savo 
pasakoja, kartais czyst borei- 
kalo susijuokia; atsikelia ir vėl 
sėdasi, rodos, insikarszcziavu- 
si.

Insivede Gaigaliene in 
m a ra, 
ragu, imies/.u maus 
szventes reikia pas i mylėt i.

Nors bueziavosi, 
josi, rodos, geruoju, 
isžrode, kaip dvi kates 
kasios uut viena kitos szeri pa
st aeziusios. Pasidrąsinus Gai
galiene 
kaip jos Zose per visa Gavėno 
serganti... ji neiszmaniusi, kas 
jai do per liga... valgyli nieku 
negali... ant galo pridėjo.

O tas tėvas kaip pasze- 
, inirszo, už men- 

, t a Ižą Zose 
.. Jau jo to- 

, nes’i- 
bara, staeziai tik duoda insiu- 

pabaigs 
t. veži a at- v 

(‘jau pas tamsta pasiszneketi.
— Ar asz turiu tėvui pasi

rodyti, kad nemusztu? — už
kirto Kižiene: — ar tamsta at
eisi prie musu levo užstoti už 
vaika, 
sz/io?

Gaigaliene

ne m
mertra

. tas suede, tas

rok uoji, (ai

Izabelės,

toki 
kūnas.

ir

ka
pa d e jo Velyk isz k n py- 

Kaip perinneszo alau

gere, 
bet

mvle- 
’vis 

susi! i-

eme rokuoti aplinkui:

inirszoles: intužo 
kiausi nieką musza 
be kokios malones..
kia mada: nieko nesako

parojęs...
mergaitei sveikata..

Visiszkai
•i

jei užsipelnys ant imi-

neiszt arėdama 
aszaru pradėjo verkti: — Už
sipelnys ant muszio... — atkar
tojo: — ka ežia tamsta akis 

lygu nežinai ir visas 
, delko musza...

moniji?
svietas žlino 
Tamstos

nenorit i 
asz busiu kalta!...

Kižas nuleido baisa:
— No, no, 

duok keturis szimtus 
tegul ima Domas tavo mergai-

Buste...
sveika.

no 1 netratek...
pasogos,

vilkas sotus ir avis

— Keturis szimtus! — susi
imdama galva Gaigaliene at
kartojo: — isz puses žemes ke
turis szimtus vienai sukiszti... 
o ežia kiti vaikai, o paĮukos... 
skolos... pats žinai...

Asz be to neleisiu jam vesti 
— baigė Kižas: — ir man mer
gaites priauga ir kiti vaikai: 
Domas turi inneszti plikos ne
leisiu imti... bet keturiu szimtu 
neparves... Tol. Bus.

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro •
19 W. Centre St. Mahanoy City

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

ličnes 
pagelbėjo 
miestelis 
sugryžima isz Ameri'kos, po at
radimu tos szalies 1493 metuo
se.

Bet Kolumbo kaulai buvo 
neramus, kokis buvo jo 

1540 matuose lavonas
didžiojo admirolo pergabentas 
per Atlantiku beveik 
keliu, kuriuo jis atvyko atras
ti Amerika 1492 m. Jis kelis 
kartus pareiszke norą būti pa
laidotu Santo Domingo mieste, 
ir lenais nuvežtas su lavonu 
sunaus Diego, kuris .valde ta 
pirma naujo pasaulio miestą.

Per dviejus ir puse szimtme- 
uzius Kolumbas ramiai ilsėjo
si; bet 1795m. Iszpanija turėjo 
pavesti Santo Domingo Fran- 
cijai. Bet priesz pavedima 
Santo Domingo Francijai, Isz- 
panijos valdininkai iszkase, 
kaip jie likėjo, Kolumbo ir jo 
sunaus lavonus ir juos perkelo 
iii Havanos Katedra, Kuboj. 
Vėl pakilo revoliucija ir karas. 
Kuomet Kuba tapo nepriklau
soma, pasekmes Iszpanijos-A- 
merikos karo, szitie lavonai 
buvo vėl pergabenti skersai 
Atlantika, ir palaidoti Sevili
jos Katedroj.

Dominikonai neliki kad Ko
lumbo lavonas buvo nors syki 
iszgabentas isz jo pirmos pa
laidojimo vietos. Jie tiki, 'kad 
tie žmones, kurie iszeme lavo
ną padare klaida ir paėmė vie
ton lavonu iszradejo, lavona jo 
brolio ar ko kito. Klaida nebu
vo žinoma iki 1877 metu kuo- 

darbiniiikai taisydami
Katedra rado grabu ir grabo 
užraszus, kurie parode tyrinė
tojams, kad Ibuvo lavonas Ko
lumbo. —F.L.I.S.

paežiu

♦ « •
Skulkino gana didelioje, 
Vienoje žinomoje vietoje 

Veselka atsibuvo, 
Iii kur dvi mandruszkos 

pribuvo.
Mandravo ir mandravo, 

Koli iszmesti laukan gavo, 
Tai yra labai negražu, 

Jaigu taip atsitinka del 
mergužių, 

r #*

J

Tūlas vyras su bobelka in M. 
važiavo,

Ir karezemoje dvi dienas 
apsigyveno,

Gerus laikus turėjo, 
Gere ir valgo kiek tik norėjo.

Boba savo vyro nežiūrėjo, 
Ba daugybe pažinstamu ten 

turėjo,
Taigi girde ir gere, 

Neapsakysiu darbus dvieju 
dienu,

Ba butu bjauru del visu, 
Smarves nemažai paliko, 
Mat per ta laika visaip 

atsitiko.
* *

Skranluose atsirado dvi 
dainorkos, 

Nežino kokios, 
Badai gyvanaszles, 

O gal senmerges. 
Staug jais szuo, 
Man ne galvoj, 

Tik girdėjau kad puikiai 
dainuoja, 

Taip kaip szunc loja.
Klausant net vysta ausys, 

Bjaurus žodžiai žilvis, 
Per Velykas jau ka iszdare 
Ir kokiu funiu ten padare, 

Tai Sodoma darosi, 
Visko pridarė.

In viena grinezia suėjo, 
Ir sau gerus laikus turėjo, 
Per dvi dienas uliavojo, 

Ka tik isz galvos neiszejo.
Klykimas ir cypimas, 
Buvo ir girtavimas, 

Paskui nakezia imtis pradėjo. 
Namu gaspadine ant pecziaus 

uždėjo, 
Bet ka nudegė, tai nežinau, 
Budos sėdynė, taip girdėjau. 

Tegul jais galas, 
Gal tai ir melas...

motKa tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam Žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile Vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sokaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pergalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinlmosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
Vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdios liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogo. Reikalingi musu 
A . J _ ' » 1 ’ . , A. > ' A

M. ŽUKATTTS,
2G Gillot street Spencerpoint, N. Y,

delko
Dom i n i n ka s sued e 

mergaite... Gal jis kaltesnis Jo 
dėlto niekas nemėgino 
pirsztu, nei blogu žodžiu už
gauti... ji viena kalta,..

— Ar tamstos duktė, 
svetimo — man vistiek — ro

ti staeziai pa
sakysiu, kad ir mergos lygia: 
kaltos.... o kartais da kaltes
nes.. kabinėjasi prie bernioku...

— Kelis sykius atėjo Zose 
pilie Domininko? — drąsinu 
prabilo Gaigaliene: — o jis in- 
sikabines varinėjosi o nei at- 
muszti... kol suode..

— Staeziai pasakysiu —- 
tarė Kižiene:—patys tėvai kai- 
cziausl prie to... masinote, vi
liojote, traukote vaika manote 
užmesti mergai, kaip su mui- 
szu akis apmauti... dabar be
da...

Taip ir tam lygiui ginezijos: 
boluos, 
teisino, o antrosios kaltino. Ki
žiene d rastrai szaudo žodžiais " , " t

kavo Kižiene

nei

ar

Velykoms atėjus vėl sujudo 
jaunuomene, vėl vakaruszkos 
per szventes, muzikantai, dai
navimas, szokimas: taip-pat 
Domas sukasi, sztukavoja, 
mergas szok\ina, malonejasli, 
cukrainiais laidosi 
mus, juokai. Zosės nėra, bot be 
jos szukes nei kokios nėra. 
Mergaites juokais erzina Do
mą, liepia eiti Zose parsivesti; 
tas ranka numojęs, ant vienos 
kojos apsisuko... — Dainuoti 
nėra kam, vėl Domui liepia Zo
se parsivesti:

— Kad jos gerkle užkiszta
— tas atszauna szokinodamas.
— Iszgirde kiti borniok{ii, už
niko juoktis isz Domo pasaky
mo, ii 
blevyzoti, sykiu ir pats Domas, ’Gaigalienės ir ant Zosės. Gal-

■

I

szokimas:
sztukavoja 
malone jusli
— truksz-

o kartais da kaltes-

kiekviena savo vaiku

žiene drasliai szaudo žodžiais 
ir isz Zosės ome juokuoti, užmotineja, vorczhi kalte ant

A. •  T • • I ___ I •  • _ l t

žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKATTIS,

'U

I

T

. * • i r . ", ■ * it * ■

Ll«turia*ka« Graborint
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokala. Turiu pagelbi- 
ninkc motorams. Priei
namos prekes.

Z* Z ruce M., .llAilAMOT Clir, l*A.
30U JIAHKKT K T.,

TAMAQVA, PA.

61 (J IV. Nature Nl

30 U MAUKKT 8T

11* A e

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Issbalsamuoja Ir laidoja mlnului 
ant ▼iiokiu kapiniu. Pastabai paruo- 
sala nuo papraacxlauaiu iki prakil
niausiu. Panamdo automobilius da) 
laidotuvių, voaaliu, kriksatynlu M 
kitiems pati raitai jimama.

'Boll Telefonai

Tam Szonadoryje, tai merginu 
daug yra. 

Trauke munszaine ir byra.
Trauke, no neragauna 

Viską sumaiszo.
Namo paveja da namine 

trauke,
Ne nesusitrauke,

Isz karezemos turi iszvaryt. 
Ir duris uždaryt.

Jaign da apie lai iszgirsiii. 
Tai net vardus apgarsysiu,
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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DŽIAZINE ORKESTRĄ BAŽNYCZIOJE
Utarninko jau turimo 1

Tasaidiena Gegužio-Mojaus. 
menesis yra paszvenstas gar
binimui Motinos Dievo.
— Schuylkill Transportation 

Co., pradės leisti automobili
nius bosus taip Mahanojaus ir 
Locustdale per Shenadori ir 
'Ashlandus nuo 1 dienos Gegu
žio. Isz Mahanojaus bosai ap- 
leidines ant pusvalapdžio kas 
valanda o isz Locustdale kas 
valanda ant valandos.

— Oras pas mus visokis — 
karta pasnigti po tam Ii ja. sza- 
la ir vėla saulute szildo. Todėl 
daug žmonių serga visokioms 
hgoms. Praeita Petnyczios 
nakti nupuolė net 4 coliai 
sniego.

— Subatos snieginis 
mas padare daug bledes musu 
aplinkinėje. Plentas in llazle- 
tona buvo užpustytas ir kelio
lika automobiliu apsivertė ant 
kelio. Fraekvillej vejas iszver- 
te apie 500 elektrikiniu stulpu. 
Sniego nupuolė nuo keturiu lyg 
asztuoniu coliu.

— Pati Felikso Žaguno, 638 
East Pine ui i., turėjo operaci
ja ant rankos Locust Mountain 
ligonbuteje. Skalbdama drapa
nas insivare adata, kuri rado
si szlebe.je ir puse nnlužo ran
koje.

— Prohibit* i jos sznipni už
klupo ant magazino ant South 
AI ark et ui i., kur rado 240 baez- 
kas gero alaus. Kelis trokus 
aluezio iszveže, o ka negalėjo 
pasiimti su savim 
ant ulyczios.

Shamokin, Pa. — Kada ie
vas ir diedukas, norėjo prikalt 
dideli baksa ant stulpo del kar
veliu, tame atėjo 4 metu sūnelis 
Robertas Savidge, ir atsistojo 
žemai. Abudu vyrai negalėjo i

tai iszliejo

IDANT PRALINKSMINI' PARAPIJONUS

Praeita 
nupuolė net

<zt ur

užkelt bakso ir iszslydo isz ju 
ranku, puldamas tiesiog 
vaiko, prisiekdamas visą kūne
li. A'aikas mire in trump laikn.

— Albertas Veziolak 
Marrion Heights, 
jingai sužeistas per nupuolimą 
didelio propo ant jo galvos.

Ant Springfield randasi 
namas ir du lotai szalia 
pardavimo. Numaris namo yra 
1548 Oneida uli., o atsiszaukilv 
po numani 1529 Oneida uli.

ant

ISZ
likos pavo-

a n t,

— Prokuratorius 
Snyder <—1...... rn

laikraszti

Charles 
Tanui k vesi 

r” 
ir jo visa redaktoriai sztaba už 
apszmeižima laike politikiszko 
bėginio.

— Girdėt, kad Lietuvisz- 
kos moterėles mano uždėti po
li tik iszk a kliuba 
karsztai. kaipo 
rams lead josios 
kaip juju
Gerai sesutes padarysit, mbs 
nesi d uosi t e taip greitai pasi
duot politikieriams kaip vyrai 
daro ir duodasi save trauktis 
už nosių. Pradekite tuojans.

— Art i Park Place likos sii-
27

apskundė
Evening Courier«<

i i

ir darbuotis 
parodyt vy- 
nesnaudžia 

garbingi ponai”, 
padarysit,

rastas Edwardas Osenbach, 
motu, su perszautu pakaiisziu.

ant 15 South A 
ulyczios, mieste. Paliko paezia

Isz pradžių ma
nyta kad jisai pats nusižudė, 
bet vėliaus girdota kad ji turė
jo kas nuszauti.
tyrinėjimus,
buvo Panedelio

>zv.

gyveno jisai

ir dukreQia.

maldomis č 
žnyczioja.

— Readingo

Policija daro 
I .aidui uve?

ryta, 
J uozapo

atsi-
su pa-

Ba-

< r S

day light time,”

eležkelis per
maino laika trūkio kuris ap
leidžia miestą 11:04 priesz piet, 
iszeis 12 miliutu ankseziau. Isz 
priežasties ”
kuri prasidėjo Subatos vidur
nakti. Daug trukiu permainy
ta, todėl geriausia pirma daži- 
no t i ant stoeziu kada trukiai 
iszeina ne kaip susivelyt.

PARSIDUODA FARMA?”

Fa ima 8 a'keriu, nauja stil
iui, 100 pėdu dydžio visztiny- 
czia, tvartas, 800 visztu, isz- 
dirbtas kiausziniu biznis, 
gantis vanduo, vaisingu 
džiu, du automobiliai, 
reikalingos maszinos. Tik 5 
minutos in Lakeside. Atsiszau- 
kite ant adreso. (t.36

901 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

be-
me- 

visos 
Pik

ANT PARDAVIMO.
t 
i

Naminiai fornieziai, pecziai, 
karpytai ir visi kiti daigtai. 
Taipgi parduodu savo šluba ir 
kas pirks daigtus galdtu t nu
jaus apimti st u ha. Kreipkitės 
ant adreso

Ant. Norvida,
1237 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO^

(m • oj

i t I
Geri namai prie 1132 ir 1134 

E. Centre St., Mahanoy City, 
Pa. Namai ant dvieju familiju 
su aalunu ant viso loto o už
pakalyje garadžius del trijų 
automobiliu. Persiduos ne
brangiai. Kreipkitės ant' adre
so. (t.35

Pa raid uos

Stasis Rusteika, 
D__ ______ T>„

New Philadelphia, Pa. — 
Musu aplinkineja daug žmonių 
serga ir mirszta. Praeita san- 
vaite mirė musu micstelije Ka
zimieras Czižauskas, gyvento
jas per 35 metus. Paliko pa
ezia, 6 sūnūs, dukteria ir broli. 
Laidotuves atsibuvo Subatoje.

Cumboloje mirė Vanda 
Orlovskiene, 58 metu, palikda
ma (lukteri ir broli.

— Tuscarorojo mirė pati 
Mikolo Saladonio, 44 metu po 
ligai keliu menesiu. Paliko vy
ra, 2 (lukterės, 2
ri visi gyvenanti czionais.

sūnus ir sese-

Philadelphia, Pa. — Balan
džio 17 diena netoli Woodbury, 
X. J., likos sužeisti automobi
lio nelaimėjo trys Lietuviai: 
Jonas Lazdauskas, 48 metu, F. 
Songaila, 61 metu ir Juozas 
Baltaduonis, 33 metu. Jie va
žiavo Lazdausko Forduku, ant 
kurio kita maszina užlėkė visu 
smarkumu ir in skeveldras su
daužo. Visi trys nugabenti in 
Underwood ligonine Wood
bury ir randasi krit iszkame pa
dėjimo. Baltaduonis labai ap
draskytas ir sužeista krutino, 

sulaužvl i
pradreksti plau- 

ir gaiva pramuszta, o 
Lazdauskui perskelta galvos 
kaulas, — darant operacija isz- 
inita suskilę kaulai ir keturias 
dienas gulėjo be 
pažindamas ne savųjų.

t rvs

ligonine

ket uriSongailai 
szonkauliai, 
ežiai ir galva pramuszta, 

perskelta

sąmones, ne-
— V.

ANT PARDAVIMO.

daug vai-

Kotelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados s tūboj. Far
ma turi 45 akioriu, 
singu medžiu, visos dirbamos
maszinos, ark i lai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaapadoriua pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso: 

Wm. Konsavage, 
Locust Valley, 

Box 144, R.F.D. No 1, 
Barnesville, Pa.t.f.)

KVITU knygele Draugystėms del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu 
susirinkimu.

ant 
Preke - - - 26c. 

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
•♦UulllHIHIHniHHMIlIliWI IH*-

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drucziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

IK D. Boczkauskaa^Co. 
Mahanoy City, Pa.

Knyga

i

į

>•
d

I »|z ,’|L

biant inkvepti in parapijomis linksmesni u pa ant maldos ir kad daugiau žmonių pri-
traukti in bažnyczia, pastovis Rev., Dyer, pral)aszczius Wilshire 
naliszkos bažnyczios Los Angeles, Ca Ii toru i joj, pakvietė džiazin 
niu pamaldų grajytu linksmus szmotelius idant žmones 
Protestonai manydami kad jaign inves prohibicije ir uždraus visok

Augę le?

maiflzo 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......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinln 
gai galva-Žudžiai, Ražanczius iszgoL 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, Į Bernadina.

Boulevard Kongregacijo- 
orkestra idant ant vakari- 

d vaši a melstis.
i iuh-.-'iuiku iiuiiiA unmi ano jaigu inves pronimcije ir uzaraus visokps i 
mis, tai daugiau žmonių lankysis in juju bažnyczias, bet lame pabludo ir 
priversti lankytis ant pamaldų. 'Todėl dabar inveda džiazines orkestras 
miau melstis ir galėtu kojoms trepsėti džiazus. Biznis is biznis!

e
turėtu linksmesniu

links m ybus N edel i o- 
negali savo aveles 
idant butu links-as

PA.IESZKOJ1MAI
Asz Ona Klikniene 

kau Vinca Czetįnauska

DIDELE VASARINEf

15c

pajesz- 
’ 1>ir“ 

miau gyveno Girardville, Pa., 
dabar nežinau kur. Turiu labai 
svarbu reikalu, meldžiu atsi
szaukt arba jei kas žino apie ji 
malonėkite man praneszti.

Ona Klikniene, 
246 — 2nd St., 

Girardville, Pa.

lt,

EKSKURSIJA
m LIETWA

\ Važiuokite ant pasaulio

f

t

4 »

p.

y

Pajeszkau inarczios
mano

J

savo
Mortos Venslovaitienos, 
brolis Antanas mire Duryea, 

o marti arba broliene isz- 
kur apie Sioux City, 

Meldžiu atsiszaukt ant 
lt.

didžiausio laivo, greitu 
dideliu” garlaiviu keliu(i

Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu-' 
kninoi einiki ir kiti szposelei.

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 
žomgali. 64 puslapiu...

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........15c

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

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

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

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

No. 121
Valkijozai, 
skialbtojas. 63 puslapiu.................15c

Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu................. 15c

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

No. 124

No. 122

20c

.... 25c 
apie

Meile sunaus.

nu re
Pa., 
važiavo 
Iowa, 
szio adreso:

Silvestras Venslovaitis 
Suvalkų Red., Szakiu Ap. 
Slabadu Paszto.

Europe Lithuania.

F"

M >

Pajestfkau Antano Kudlaus-
ko, jis mane paliko su 4 mažais 
vaikais 1922 mete. Girdėjau 
buk jisai buvo užinusztas dirb
tuvėje Amsterdam, N. Y., o da
bar žmonos ji mate Shamokin, 
Pa. ir tikrai liudyja kad jis 
yra gyvas. Todėl meldžiu man 
praneszti nes jisai yra labai 
reikalingas valdžiai ir man del 
vaiku užlaikymo, tai kas jo 
adresa man prisius ir jaign asz 
ji suimsiu

nžlaikvmo

. t .36)• >

aplai'kys $10.00.
Mrs. Ada Ruskis, 

870 E. Harrison St., 
z* Springfield, Ohio.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

Southam p ton

ant laivo MAJESTIC
ISZPLAUKIANT 2 BIRŽELIO (JUNE)

Isz New Yorko per Cherbourg ar

Prisidekite prie szitos milžiniszkos Lietuviu ekskursi
jos. Keliausite maloniai per visa kelione po vadovyste 
eksperto palydovo White Star Linijos ekspertu. Greiti 
parankus konekcijos in visas szalis Lietuvoje.

NE ATIDELIUOKITE. 
UŽSISAKYKITE VIETAS DABAR.

Pirkite musu apmokėtas laivakortes del pasažieriu isz 
Lietuvos. Kreipkitės pas musu gerus Lietuviszkus agentus 
arba tiesog in

WHITE:STAR LINE
International Mercantile Marine Company

ARCADE-UNION TRUST BLDG. PITTSBURGH, PA. 
No. 1 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

15th & LOCUST STS. PHILADELPHIA, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

---------$---------
3 ežia Procentas už jusu pinigus ir saugumas dol jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
eaugumo.

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

Dėkito savo

i

Katalogas Visokiu 
Knygų

ir

Prakeikimas; Delegatai

N©. 143 Trys istorijos spio Vsi- 
niszkns malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu....

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pašaukt tęva zokonlnka

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

maža katiiuka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakcle.................................... 15a

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

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

Stebuklas. .74 puslapiu............... 2Oc

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alona, 
puslapiu ...

No. 149

Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap-

Dvi istorijos apie Dvari- 
no Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
nuslapiu ........................................ 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
kulinis noras, Septynis brolius, Var

ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................... 15c

No. 126

na,

Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną.
61 puslapiu................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniutc, Du broloi Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toju in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

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

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

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

No. 134

15c

62 
15c

62
* • ISc

No.
46 

15c

No. 131

No. 100 Tuksiantis 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmarglntais 
viražais. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

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

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

No. 103 Vaidolota, apisaka isz 
pirmutines puses sziintmeczio, isz- 
Imta isz LietuViszku užlioku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu...

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

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
Lno'AlIti IrK ari AM turtą d 11V t. Al* A ! Na1R«

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

audeklinais

• • $1.00

35c

25c

bas vyras;
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 kliu* 
tis, apie kupczlu kuris norėjo pigiauc 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

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

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinąs! sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą Juoku, geru rodu 
ir t.» t. 48 puslapiu.........................15c

No. 111 Sziupinis 
talDinasi sekanti skaitymai: Ha isg

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

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

No. 135 Penkios istorijos apia 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli- 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalniori ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 2Oc

No. 136 Keturios istorijos apie 
žntogus 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 velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nokurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaieziua, 
Saule geriausia vedintoji.......... 15a

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

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 16c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva-

. .20a

25c

• •••••cceccc

(8 .dalis)

re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu •«•••••* ••••*•••••15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Aluie duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 put. ...

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

30<

Pavojinga klaida. 45

Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu. ... 15c

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

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

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

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

puslapiu ..................................
No. IS4 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........25a

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

157 Juokingas apraszymas
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu....................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu.........................  15a

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu.......................................... 2O<

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

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu.............. 25c

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

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

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

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

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

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

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybę, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu
dinsta, žmogus be szirdies, Užmiršto, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu...........................25c

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimintas seno jaunikio. 
Suvirsi 100 dideliu puslapiu........25e

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