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PERSKELE ŽANDA SAVO 
PODUKRIAI.

Milwaukee, Wis. — Insiutes 
patėvis 17 metu Rozalijos Egle, 
2431 Cherry uli., priversdamas 
jaja prie sunkaus darbo, plake 
kotu nuo szluotos pakol Roza
limo negalėdama ilginus 
kensti tokio pasielgimo, isz- kasyklose, prigulinezios prie 
bego ant ulyczios ir pranesze 
apie tai palicijai.

Visus atvede ant' palicijos 
stoties. Mergina vėliaus ap
kaltino patėvi iir jojo dranga 
Jokūbą Caplana, kuris badai 
mergina subjaurino kaipo ir 
patėvis panasziai padare. Nc- 

. gana to, patėvis perskėlė Ro
zalijai žandu su szluotkocziu 
kėlės dienas priesz tai. Abudu 
rūkalius uždare kalėjimo.

BREMENO LEKIOTOJAI 
SUGRYŽ NAMO-

New York. — Trys lekioto- 
jai kurie atlėkė in Amerika su 
eroplanu “Bremen” sugryž na
mo ant laivo Columbus, kuris 
apleis New Yorka 9 Juniaus. 

pradžių mane 
nulėkti adgal, bet 'kad eropla- 
nas sugedo todėl nuplauks na
mo laivu, kur juos lauke karsz- 
tas priėmimas Vokietijoj ir Ir- 
landijoj.
METEORAS ISZBAUGINO 

GYVENTOJUS.
Savannah, Ga. — Gyventojai 

Pietines Georgijos nemažai li
kos i‘szĮ^uigįny tQcr įprpuolima 
didelio meteoro — didesnis ne 
kaip namas, kuris nukrito isz 
dangaus su dideliu trenksmu 
ir szviesa, 
tukstaneziu szmoteliu. Pir
miausia ji mate netoli Way
cross, kuris po tam nulėkė in 
szali Charleston, S. C. Eksplo
zije meteoro buvo girdėta po 
visa aplinkine ir net sukratė 
namus* Dabar žmones jeszko 
trupinėliu tojo sutrukusio me
teoro.
SUGRYŽES ISZ KALĖJIMO 
APDEGINO SAVO PACZIA.

Hazleton, Pa. — Jonas Mi- 
kalikas, angldkasis, kuris isz- 
sedejo tris menesius kalėjimo 
ir sugryžo ana diena namo, ve
la likos nuvežtas in Wilkes- 
Barriu kalėjimą atsėdėti nau
ja bausmia. Jonas ne pabuvęs 
namie ne paros, pagriebė inkai- 
tusi pokeri su kuriuoni paženk
lino savo paezia ant pecziu ir 
kaktos, tuom paežiu laiku plak
damas jaja su pagaliu. .Jonas 
turės pasėdėti kalėjimo szoszis 
menesius pakol atves nuo sa
vo karszczio.

BANDITAI NUŽUDĖ
PAVOGTA KASIERIU.

Garden City, Kaus. — Ketu
ri banditai kurie apiplesze 
First National banka, Lamar, 
Col-, sužeidė du rasztininkus 
ir nužudo pavogta kasieriu Dr. 
W. Wineinger, yra jeszkomi po 
visa aplinkine ne tik su auto
mobiliais bet ir su cToplanais. 
Nužudyto kasieriaus lavoną su
rado artimoje Modoc, Kans.

8 UŽMUSZTI, G SUŽEISTI O 
2 PAVOJINGAI, WILKES- 

BARRE KASYKLOSE 
PER EKSPLOZIJA.

RADOSI KASYKLOSE PER 
146 VALANDAS; 30 D A 

NESURANDA.

ISLEKS ISZ NEW YORKO 
IN ITALIJA.

New York. — Cesara Sabelli 
Italijoniszkas lekiotojas, kuris 
padirbo slaptinga
kuri mate vos keli žmonys, isz- 
leks isz czionais su juom in Ry
ma, Italija

Isz Visu Szaliu

nu-
Wilikes Barre, Pa. — Praei

ta Pctnyczia No. 5 Baltimore

Coal Co., 
eksplozije
Hudson

Bremen

Lekioto jai isz

su t r likdamas 
szmoteliu.

ant

KIEK SUKRAMTO AMERI
KONAI GUMO PER META.
Washington, D. C. — Ame- 

rikoniszka mada kramtymo gu
ma “cziuguma” prasiplatino 
po visa svietą. Tik paežiam 
Ame rike žmones sukramto gu
rno už szimta milijonu doleriu. 
In kitur iszveža gnmo už du 
milijonus doleriu o kitados isz- 
veždavo in užrubeži tiktai už 
200 tukstaneziu doleriu. 
A f rike laukiniai nigeriai 
kramto, liet vietoje iszmesti po 
sukramtymui, ji nurija.

cziuguma

Net
ji

eroplana,

APVOGĖ NASZLE.

Pa. — Anglekasi

kilo baisi 
Red Ash gysloje, 

Conyngham szaftc, kuri užmu- 
szo asztuonis anglekasius, du 
mirtinai sužeidė o szoszis apde
gino.

Užmusztieji yra: Vincas 
Miszkeviczius, 19 motu; M or
ris Ryan, 20 melu isz Parsons; 
Daniel Gallagher, 24 metu; Jur
gis Savatoviez(OIszcvskis), 39 
metu isz Parsons;
isz miesto; .Jurgis Oka isz Par
sons ir Mikolas Konscviežius 
isz miesdo.

Mikolas Mon*ko, 26 metu ir 
Papovicz, 36 motu, 

Po eksplozi-

yra:

D. Norton

Mikolas 
mirtinai sužeisti, 
jai szaftas sugriuvo, todėl bu
vo sunku iszgauti nelaimingus 
isz kasvklu.

Kada žino pasklydo apie ne
laime, daug moterių su vaikais 
u'bcgo prie kasyklų. Ju verks

mai ir vaitojimai buvo neiszpa- 
salkytai graudingi.

Badai eksplozije
c 1 e k t r i k i n e s k i b i r k s z t i e s

kilo nuo 
kuri 

uždegė gaza ir taip buvo smar
ki kad nunesze nuo sztangu 
elekl rikiui

Mather, 
kuris buvo užgriautas per bai
sia eksplozije czionais praeita 
Subata, likos surastas dvi my
lės po žeme — gyvas. Jojo pra
varde yra John Wade, bet taip 
yra silpnas po iszbuvimui po 
žeme per 146 valandas be val
gio ir vandens, kad negali kal
bėti. Lyg sziam laikui iszimta 
isz kasvklu 170 lavonu o da 
t ri s < 1 esz.i m t s nes u rado.

Negana kad naszle Zuzanna 
Lesovskiene, kuri neteko savo 
vyro nelaimėje, bet da likos ap
vogta nuo pinigu kuriuos keti
no sunaudoti ant palaidojimo 
savo vvro. Kokis tai Kaziinie- 

Vodindkas, kuris lankėsi 
pas Lesovskiene, 
neįėjo Jot) doleriu, pasiėmė ir 
iszpiszkino su pinigais, bet ant 
giliuko apie tai pranoszta in 
laika palicijai, kuri paukszteli 
greitai suėmė ir pasodino in 
kalėjimą. Pas-ji surasta tiktai’ 
194 doleriai, kuriuos sugražino 
naszliai. Vodinskas bus už tai 
rustai nubaustas-

ras

J

nunesze nuo
, npiįpri

dvylika tonu, Ibet nieką nesu- 
žeide.

sverenti

Visi 
sti

bi ek e s

SZNIPAI NERODYS SAVO 
BLEKIU DAUGIAU.

Washington, D. C. — 
prohibicijos sznipai likos 
drausti rodyti savo
(žvaigždes) kada ateina i n’na
mus, biznius arba ka toki aresz- 
tavoja. Visi toki agentai turės 
dabar parodyt tam tikra rasz- . 
ta arba u'žtvirtinima, ’kad jisai 
yra valdžios slaptas agentas.

Priežastis tame yra ta: kad 
daugelis
sau tokes blekes 

nuo kuriu isz- 
'pinigu vardan

apgaviku insitaise 
apgaudinėjo

daug žmonių 
gaudavo dau 
valdžios.

<r

PRIRISZO MERGINA PRIE 
KARVES RAGU.

Muskagee, Mont. — Policija 
aresztavojo berną Petra M.

, už 
žveriszka pasielgimą su dukte
ria fermerio.

Rollen pasiutiszkai insimyle- 
jo in szesziolikos metu Marga- 
rieta Verhold, kuri atmete jo 
meile ir ne norėjo ne žiūrėt ant 
jo. Petras už tai insiuto ir su
manė mergaitei už tai atker- 
szyt. Pagavo ja, kada ji sugry- 
žo namo per girraite su kar
vėms isz ganyklos, pririszo ja 
prie karves ragu, uždavė bota
gu ir pabėgo.

Karve pasibaitižus, 
bėgt namo per krūmus, vilkda
ma paskui save nelaimingu 
mergaite, kuri baisiai likos su- 
draskyta ir randasi ant mirsz- 
tanezio patalo ligonbutej. Ber
no policija da nesurado.
DRAUGISZKAS KATINAS.

Chicago. — Pasažieriai isz- 
lipdami isz karuko ant kampo 
Aurora ir Klgin ulycziu Lom
barde, kas vakaras mato dide
li katiną ant platformos aky
vai teminanti ant einaneziu pa
ša žieri u. Kada Jonas B. Paro- 
di iszlipa isz karu'ko, katinas 
pribėga prie jojo ir eina drau
ge su juom namo. Taip daro 
jau nuo keliu įmetu ir pasažie
riai kutina pažysta gerai.

berną
Rollen isz artimos fanuos

pradėjo

4

s,

kuris 
suradęs masz-

SHARKEY-ŽUKAUCKAS 
VELA KUMSZCZIUOSIS.

Mamidžeris Tex
apgarsino

New York. 
Rickard 
Sharkey- Ž u k a uck a s 
ant sutarties kumszcziuotis 12 
.Tulajaus ant Polo Grounds. 
Bet savo prieszininko pravar
de da neiszdave; tas bus vėliau 
apgarsinta.
SCHWAB A3 NEŽINO KIEK 

TURI PINIGU.
Philadelphia. — Charles M. 

Schwab, galva Bethlehem Steel 
Corporation, nežino kiek jisai 
turi pinigu. Kada jojo užklaus
ta ana diena ant susirinkimo, 
kiek jisai turi pinigu", tai 
Schwab’as atsake: “Nežinau 
kiek asz turiu pinigu, ne man 
tas galvoje. Neturiu laiko da- 
žlnoti apie tai. Esmių užimtas 
per diena nuo 18 lyg 20 valan
dų ir tas man neduoda laiko 
maustyti apie turtus.”

Po nogiu, jaigu žmogus ne
žino kiek turi pinigu tai jau 
laikas paliauti dirbt ir nesirū
pint daugiau apie krovimą dau
giau milijonu.
PROHIBICIJOS AGENTAI 
UŽMUSZE 282 YPATAS.
Washington, D. C. — Kon- 

gresmonas Mead, Demokratas 
isz New York o, 
susirinkimo, kad nuo kada už
stojo prohibicija, tai valdiszki 
prohibicijos agentai užmusze 
282 žmonių ir sužeidė tukstan- 
czius, o bet ne vienas likosi pa- 
szauktas ant atsakomybes atė
mimo gyvasezio žmoniems.
NUOTAKA DEVYNIŲ METU 

SENUMO.
Thibodeaux, Tjouisiana. — 

Margarietuka McCohan, devy
nių metu senumo mergaite, ana 
diena likos suriszta mazgu mo
terystes su kokiu tai Pauliu 
Diaetsu, 26 metu amžiaus. Mer
gaite eme szliuba trumpose 
szlebukese ir vargei suprato ka 
daro.

Kunigas isz pradžių nenorė
jo porele suriszt mazgu mote
rystes, bet tėvai pasakė kuni
gui kad ant to sutinka ir duo
da savo pavelinima. Po vineze- 
voniai vyras apdovanojo savo 
jauna paeziule su didele lėliu
ko ir kitoms zoboveloms.

| »*• * U •“ ‘ ,«

jisai turi
atsako:

buk Jack 
pasirasze

pasako laiko

be pasilsio, atei- 
nanezia sanvaite, jaigu bus tin
kamas oras.

Badai tasai naujas croplanas 
yra visai kitokio budo ne kaip 
sziandieniniai kurio lekioja po 
orą.

LIETUVYS UŽMUSZTAS 
LAIKE DARBO.

Aberdeen, Wash. — Gegužes 
9 diena, Hobi Timber Co., likos 
užmusztas laike darbo Stasys 
Lopenis.
turėjo ten nei giminiu, 
draugu, tad apie jo mirti nie-

Jo gimines arba 
draugi paltesnias informacijas 
gali gaut “Keleivio” 
joj, 253 Broadway Str. 
Boston, Mass.

9

Kadangi velionis ne 
ten nei giminiu, nei

kas nežino.

r ėda k ei-
SouthJ

Isz Lietuvos.

m 
banditai

BANDITU UŽPUOLIMAS 
PRIE DEMARKACIJOS 

LINIJOS, 
isz Pirmadienio

Antradieni nežinomi
insiverže in Darsuniszkiu kal- 

Trakiu apskrity,) ir iszple- 
vietos manufaktūros pirk

it ra u tu ve. Viso

ma 
bzo 
lio Gu įmano 
prekių iszneszta .10,000 litu su
mai.

Yra žir.iu, kad banditai perė
jo in musu teritorija per de- 
marklinija. Jiems pavyko pasi
slėpti.
UŽ TĖVO GRIEKUS, SŪNŪS 

NUKENTEJO.
Rokiszkio ap.Panemunėlis, 

(“V-bes kor.) — Nesenai isz- 
gana 

k 1 ori kas
doras

Baltrn-
vyko in Amerika 
jaunikaitis,
nas. Jis butu buvęs szia vasara 
szveneziamas in kunigus, bet ji 
pavaro isz seminarijos. Mat 
davatkos inskunde, kad jo tė
vas mylis svetimas moteris.
LIETUVOJ VIENAS

ŪKININKAS BADU 
NUMARINO BROLI.

Kaunas- —- Kariuomenes teis
mo sesija Utenoje Balandžio 21 
diena nagrinėjo sensacine byla.

. Ūkininkas Juozas Kamins
kas, Daugailių valscziaus, Dek- 
sniu kaimo, nenorėdamas mai
tinti savo nebyli broli Antana, 
ji uždare in drėgna, tamsu rusi 
ir labai mažai duodavo valgyt.

nusilpęs, iszbadejesAntanas 
mirė.

Teismas J. Kaminską nubau
dė 7 metais ir 6 menesiais šan
kiųjų darbu kalėjimo.
SULAIKĖ NETIKRU DOLE

RIU PLATINTOJA.
Vilkav i sz k i s. —V i 1 k a v i szk i o 

elžkelio stotyj, tapo sulaikyta 
O n a Pa i >;kai i sk i e n o’- Z a mb i a v i - 
czaite, gyvenusi Kaune, kuri 
Vilkaviszkio mieste platino ne 
tikrus banknotus po 10 doleriu. 
Kaltinama patalpinta Vilka
viszkio areszto namuose, Ir 
kvota perduota Vilkaviszkio 
nuovados Taikos Teisėjui, pa
traukimui atsakomybėn isz 591 
st. 1 dalies Baudžiamo statuto.

SUDEGE 10 ŪKININKU.
Stakliszkes. — Szi valscziaus 

Mod žinių kaimo sudege 10 ūki
ninku visos trobos. Nuostoliu 
apie 1,000,000 litu. Gaisras ki
lęs isz vieno ūkininko nevaly
to kamino.

g'

Camden, N. J.—Jonas Kuscy- 
na, <51 metu, isz Pottstown, Pa., 
tapo užmusztas, kada gryžo 
dirbti in laivu kiemą. Jis pali
ko asztyionius vaikus ir na'szlo.

? h ........ '

37 GUDAI APKALTINTI IN 
KALĖJIMĄ VILNIUJE.
Varszava. — Lenku teismas 

‘i 37 -Gudus 
valstybes iszdavikus” 

lyg dvyle’kos metu. 
Nubaustieji, prigulėjo prie Gu-

Vilniuje nubaudė 
kaipo 
nuo trijų

DAKTARAI IR APTIEKO- 
RIAI TRUOINO ŽMONIS 

DEL BIZNIO.
Berlinas. — Pali ei je areszta- 

vojo septynis daktarus ir ap- 
tiekorius, kurie yra kaltinami 
nutrucinimu žmonių del biz
nio,
vaistu. Daktarai neturėjo jo- 

diplomu, rasze receptus

ISZ LIETUVOS iiI

du d raugu ves ‘‘Ilromada
keturi isz ju buvo Lenkijos sei- 

Buvo nubausti už 
kad susitarė atskirti Len

ana

padare po

nes mano naudoti

Europos in

mo nariai, 
tai,
ku valdomąja Gudijos dali ir 
suvienyt prie Soviatu Rosijos 
valdžios.
PERKUNISZKAS AUTOMO

BILIUS LEKIA, 430 MY
LIU IN VALANDA.

Berlynas. — Vokiszkas isz- 
radejas Fritz von Opel,
diena dare bandymus su savo 
nauju automobiliu, kuris lekia 
per eksplozija rakietu isz už
pakalio. Lengvai 
szimta myliu in valanda.

Yra tai tiktai pradžia tojo 
iszradimo,
ta pati iszradima ir del cropla- 
nu taip, kad isz
Amerika gales nulėkti in laika
keliolika valandų o per viena 
diena aplėkti visa svie'ta. Nese- 
nei darė bandymus su tuom 
automobiliu kuris leke 430 my
lės in valanda bet be žmogaus?.
20 ŽMONIŲ PRAŽUVO

UGNYJE KAUKAZE 
600 BE PASTOGES.

Moskva, Bosija. — Žydu ko
lonijoj Kutais,- 
Kaukazo, kilo ugnis,

G corgi joj ant 
; kuri su

naikino visa Žydiszka koloni- 
Ugnyje pražuvo daugiau 

i, apiekaip dvideszimts Žydu 
keturi szimtai sužeisti ir apde- 

o daugiau kaip szeszi 
tukstaneziai pasiliko be pasto
gių. Viso

ginti

apie

sudege arti keturi 
szimtai namu. Bledes milžinisz- 
kos.
ORALAIVIS NULĖKĖ 

ŽIEMINI POLIU. 
NUMĖTĖ KRYŽIŲ.

Kings Tnlanka

IN

Szpicbergc- 
nas. — Generolas Umberto No
bile, 'savo ora laivių

>

1

Italia” 
iszskrides isz ežia in žieminį 
praeita Ketverga kaip :20 ryto 
pranesze bevieliniu, 'kad jis pa
siekęs žiemiu aszigali, 750 my
liu nuo Szpicbergeno.

Isz oralaivio buvo numesti 
ant aszigalio ledu Italijos ir 
Milano Hagai ir ąžuolo szesziu 
pėdu kryžius, kuri popiežius 
Pijus XI buvo inteikes gen. 
Nobile nugabenti in aszigali.

Apskriejęs keletą įkartu apie 
aszigali, oralaivis “Italija” 
gryžta atgal in Kings Inlanka. 
LENKAI PADARE SUTARTI

SU KINAIS.
Varszava. — Lenkije pada

re sutarti su Kinais ant vedimo 
praimonystes tarp tuju dvieju 
sklypu. Už keliu dienu Len
kai atida ris Pekino savo legu- 
cijo kaipo ir konsulatus Marli
ne ir Shanghajuj.

ŽVERISZKAS AT
LYGINIMAS DEL

NEBASZNINKO.
Bialystok, Bosijo. — Czio

nais atsitiko bjaurus atsitiki
mas paniekinimo lavono. Chai
mas Sacylora alėjas pas miru
si Szmuiliu G aklina na pareika
lavo nuo jojo paezios idant už
mokėtu jam skola 250 rubliu, 
kuriuos nebaszitinkas buvo* jam 
skolingas. Pati jam apreisdkę 
kad užmokės skola po palaido
jimui, bot Chaimas norėjo tuo- 
jaus pinigus ir isz piktumo pri
ėjus prie gulinczio lavono tren
kė jam per galva su misinginiu 
liktorium kad net po ik i r to pa- 
kauszi ir du ’kart uždavė jam 
per veidą*

oralaivis

4 <

,♦« 4.

idant parduoti daugiau

rasze

kuriuos liepė

kiu 
del žmonių ar jiems buvo rei
kalinga ar ne bile tik mrneszti 
in aptieka piitkti vaistu už ku
rias 'brangiai mokėdavo. Daug 
žmonių nuo ju apsirgo ir guli 
ligonlbutcse. Tilkri daktarai ant 
galo pradėjo tyrinėt ir daejo 
ant apgaviku, 
aresztavoti.

BAISUS ATISITIKIMAS 
KAIME.

ŽuraviczkiJ Lenkija. — Czio- 
naitiniam kaimo atsitiko bai
sus szeimyniszkas atsitikimas, 
kuris sujudino visa kaima.Gas- 
padorius Lapala laike barnio 
su savo szeimyna, nudure ant 
smert savo paezia, keturi u me
tu podukte ir deszimts metu 
posūni. Po tam nubėgės in 
tvartu, užsidėjo virvute ant 
kaklo, bet pirma perpjovė sau 
gerkle. Ant rytojaus kaimynai 
surado visus negyvus.
ŽUDINSTA KLIOSZTORYJ.

Madrįd, Iszpanijo. — Kliosz- 
toryje Valiadolido, atsitiko 
baisi žudinsta ana diena. Ke
lios minyszkos pakorė nesenei 
instojusia • in kliosztori jauna 
dukterį pulkininko, už tai, kad 
jiji nedszduotu juju slaptybes, 
kurios, jaigu iszeitu tarp žmo
nių, padarytu dideli skandalą 
ir paniekintu juju zokona-

Tėvas dažinojas apie nužudi- 
nima savo mylemos dukters, at
važiavo in kliosztori apsigink
lavęs ir szuviais isz revolverio 
nuszove amt smert kėlės mi- 
nyszkas po tam isz didelio su
sijudinimo neteko proto. Val
džia daro slieetva.
BOMBA MEKSIKONISZKOJ 

SOSTAPYLEJE. 
I) »

Mexico City, Mex. — Prie- 
szinin'kai valdžios padėjo dvi 
bombas kambaryje Siuntiniu, 
kurios iszarde visa kambari ir 
sužeidė kelis žmonis. Palicije 
aresztavojo keliolika nužiūrė
tu ypatų.
AUSTRIJOKAI NUPLESZE 

ITALU VĖLIAVA..
Viednius, Austrije. — Indu- 

kusi mnie Austrijoku, praeita 
Ketverga nuplesze Italu vėlia
va nuo konsulato Insbruke, 

kuria pamynė po

ISZVARE STUDENTUS.
Kauno komendanto nutari

mu isztremti 4 studenti: Bajo
ras, Gabaliauskas, Baltenis ir 
Baniulis. Tris isztreme provin- 
cijon ir viena in Varnius.
STAIGA MIRĖ KLEBONAS.

Kovo 27 diena Alytuje stai
ga mirė Ūdrijos klebonas ku
nigas Žemaitis.
LENKAI NUSIVARĖ ŽMO

GŲ BE PRIEŽASTIES.
Ežerenu apsk., virszininko 

pranesziinu, sziomis dienomis, 
Lenku kareiviai del nežinomos 
priežsaties suome ir nusivaro 
savo pusėn Salako valscz., Jo- 
niszkio kaimo pil. Podvalska 
Antana, dirbusi prie pat de
markacijos linijos savo žeme.

PELES SUGRAUŽĖ 
SZIMTINE.

Ylakiai. — Vietos gyvento
jas Malukas, gavės szimto litu 
banknotu ir inkiszes in kojine, 
paslėpė skrynioje. Atėjus rei
kalui nuėjo pasiimti isz skry
nios pinigus, bet vietoj ju rado 
tik smulkiausiai sukandžiotu 
skuteliu krūva, kurioje peles 
buvo besitaisa lizdą.

■1IIIN
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Valiadolido,

4 4 To kaimo

. ii

inio
Tyreliu jo, 
kojom, kaipo protests priesz 
nedora pasielgimą su Austri- 
jokiszkais padonais Tyroliuje.

Daug moterių ir vaiku likos 
sumindžiota per raitelius ka
reivius, kurie stengėsi iszvai- 
kyti maisztinin'kus. Kareiviai 
turėjo panaudoti bagnietus ant 
nekuriu žmonių.

PASKUTINES ŽINUTES.
1T Landsberg, Vokietija. — 

Perkūnas trenkė in dirban- 
czias motores ant lauko isz ku
riu 8 užmusze ant vietos, 3 mir
tinai apdegino ir 5 sužeidė.

1T Boston, Mass. — Laivelis 
gabeno arielkoskuris gabeno arielkos už 

$50,000 eksplodavojo arti Nan
tucket Salos ir nuskendo.

11 San Francisco, Calif. — 
Oralaivis “Italija”, su ku- 
riuom generolas Nobile iszlekc

Italija

susimuszein Žiemius, badai 
ant kalno. Laivai ir eroplanai 
iszleke jeszkoti dingusiu.

IT Philadelphia. — Mrs. 
Bird Beasley, 40 metu, Budėda
ma pankui savo mirusi vyra, 
iszszoko por langa 11 laipsniu 
isz Sylvania hotelio užsimusz- 
dmna ant vietos.

PER KIAULES NEGALI 
EITI AUTOMOBILIAI.

Taujėnai. — Ukmerge-Tau- 
jenai-Panevežys dabar kursuo
ja autobusai ir automobiliai Ir 
visur gerai iszvažiuoja. Tik de
ja per Paužuoliu kaimu randa 
kliueziu. Musu korespondentas 
jas taip apraszo:
visos kiaules ant vieszkelio be 
piemenų, o kaimas didelis ir 
pasiturintis, kad kiaulių debe
sys užima gerokai vieszkelio, 
na ir tam gražiam vieszkeliui 
ties Paužuoliu kultūros gyvu
lėliai su savo snukeliais paro
do tokiu gabumu, kad net gra
žius griovius sulygina su keliu 
ir koki vaizdu padaro — bai
siai nemalonu.”
PO 6 METUS KALĖJIMO.
Kaunas. — Balandžio 23 d. 

kariuomenes teisinas nubaudė 
po 6 metus sunkiuju darbu ka
lėjimo Aleksa Stanulevicziu, 
P. Raulinavicziu ir Br. Luždi- 
kauska, kurie buvo kaltinami 
Alytausp utezo ruoszimu.

SUĖMĖ PAVOJINGUS 
PLESZIKUS.

Nakti Balandžio 25 diena 
Klaipėdos kraszto policijos pa
trulis, dalyvaujant taip pat Ir 
policijos valdininkams isz Tau
ragės, Naumiesczio 'suome ties 
Dideliais du pleszikus, kurie 
paskutiniu laiku buvo apiple- 
sze keletą tos apylinkes gyven
toju. Konfiskuota daug pavog
tu daigtu. Vienas suimtųjų ple- 
szi’ku yra nesenai isz Sziauliu 
sunkiuju darbu kalėjimo pabė
gės kalinys Sziksznius, kuris 
buvo nubaustas 8 metams sun
kiuju darbu kalėjimo.
APSZAUDE POLICININKĄ.

Isz Ukmergės praneszama, 
kad prie demarklinijos ties 
Aviežancu kaimu musu polici
ninką Tuba Juozą apszaude 
trys nepažystami asmenys, ate- 
je isz okupuotos puses. Del 
tamsos negalima buvo paste
bėti, kaip tie asmenys buvo ap
sirengė.

Jie buvo prisiartinę prie pol. 
per 80 žingsniu.

SUDEGE ŪKININKO 
TROBOS.

Kaunas. — Balandžio 7 die
na, Pilviszkiu valscziaus, Szak- 
nueziu kaimo, J. Procevicziaus 
sudege visos trobos. Gaisras ki
lo isz nevalyto kamino. Nuos
toliu apie 7,000 litu.

demarklinijos

i
/
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU: Chicagos Kincziku Rotužc ir Maldnamis
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
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Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

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

pagriebė” lop-

Sziadien gyvename akyvuo
se laikuose ir atsitikimuose. 
Senovės laikuose jaigu kokis 
kareivis, trUbadori.s, poetai ar
ba jaunikaitis “
sziui vyrui jojo patogia paoziu- 
le—well—tas buvo tinkamu, 
bet,., jaigu jaunikaitis, 30 me
tu, apskunstu seni turinti 68 
metu, u'ž pavogimu jojo paeziu- 
les mei4es — tai jau iszrodo 
ant judko.

Sztai taip atsitiko su .Juliu 
Solandik,* 2404 J uneau ui i., 
Mihvau*kee» Wis-, kuris apskun
dė Joną Hubertą, 68 metu, rei
kalaudamas nuo jojo atlygini
mo 15,000 doleriu už tai, kad 
paveržė nuo jojo paezia ir mei
le.

Isztikruju 
augsztyn kojom!

tai jau

2404

svietas virsta

Mete 1927 Amerikoniszkos 
moterėles ir paneles iszdave 70 
milijonu doleriu ant visokiu 
tepalu, pauderiu, kvarbu ir ki
tokiu sztopu ant padabinimo 
savo veideliu, bet da rugoja 
kad isz tosios sumos 28 milijo
nus 965 tu'kstanczius doleriu 
iszleido juju vyrai. Nesibarsim 
apie tai, lx)t užklausim, kiek to
sios moterėlės surukę savo vy
ru paperosu ir sunaikino juju 
britvu.*

Jaigu tu žmogeli loszi einiki, 
pokeri arba mėtysi kaulukus ir 
tave suims ant karszto darbo, 
tai duodi pikta pavyzdi ki
tiems ir esi pavojingu žmogum 
del (kitu. Bet jaigu tau nusidnos 
loszti spekulącijoj ant geldos 
ir turėsi gilinki ant Wall uly
czios New Yorke, ir per tai su- 
bankrutinsi ir padarysi szim- 
tus žmonių ubagais ir gal ne 
vienas isz rupesezio sau palei
džia kulka in smegenis, tai ta
da esi geru biznierium ir spe- 
kulantu, nes darai bizni aut 
diddlio laipsnio. Juk mažos 

” tiktai todėl randa
si ant svieto, idant jais lyde
kos ir kitos “dideles” žuvys 
nurytu. Tas pats ir tarp žmo
nių...

i l žuvvtes

dideles

Stebuklingas yra tasai 
tas ir pudange.

Chaldeiski 
darni in pudangia 
akia galėjo

svie-

piemenys
su

Gar-

visos padanges.
Hookero ant Wilson kalno

žiu ro
ll uoga 

suskaitvti kelis 
tukstanezius žvaigždžių,
sus astronomas Galileuszas su 
pugelba savo mažo teleskopo 
suskaite 500,000 žvaigdžiu ant 

Teleskopas 
21- i Ou

Ii atitraukti daugiau ‘kaip tūks
tanti milijonu žvaigždžių. Szia- 
dien mokyti dirba ant telesko
po 200 coliu ploczio ir kokias 
dangiszkas slaptybes atidengs 
ant padanges ir'kiek suras nau
ju svietu tai da nežino. Ant 
szios padanges, kuri susideda 
isz bilijonu Žvaigždžiu, planie- 
tu ir svietu, sukasi musu maža 
planieta vadinama svietu, o 
mes drauge su jaja. Isz kur 
utejome ir in ‘kur einame — 
kas gales iszreikszt t a ja už
duot i f »

Mete 1908 nupuolė isz pa
danges didelis meteoras Silje- 
nijoj, provincijoj Jeniseiskoje. 
Tasai meteoras sunaikino mili
jonus medžiu ir briedžiu- Jai
gu tokis meteoras padarytu 
klaida ir nupultu ant sziaudie- 
ninio d+delio miesto — kas ta- 
da atsiti'ktu su mumis? Ant gi
liuko ir meteorai turi protą 
kur nupuolinet idant nepada
ryt jndko flel žmonijos.

•s,

Chicaginiai Kjnczi'kai ana diena atidarė savo nauja narna

>

L

uniūiĮuc
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arba rotuže, kuri kasztavo milijoną doleriu ir stovi Kiniszko- 
je dalyje miesto. Kotuže'likos pastatyta per On Leong Chinese 

, ro-Merchants draugavę 
tužes ir maldnamio.

> kuria naudos del savo kliu'bruiinio

t nla biznierių

sunku 
net rot i- 

ne vėlino 
o jaigu jam nesi-

Niekados 
niekados

< 4

l’ažystame 
kuris niekados, nors kada tu
rėtu daug bėdos ir vargo, ne
kaltino kitus už jojo 
padėjimu.” 
no vilties,
niekam pik t 
sekdavo. Ir ant galo tasai žmo
gus pergalėjo visokius nesma
gumus, dasidirbo puikaus tur
telio ir gyvmia puikiai ir snsi- 
ezedino puikia suma pinigu.

Ne taip senei laikraszeziai 
skelbė, buk tūlas Ameri'konas, 
kuris kitados praszvilpe turtą 
keliu milijonu doleriu, po kož- 
nam nupuolimui bandė isz nau
jo gilinki. Ir dasidirbo toki 
pat turtą koki turėjo isz pra
džių. Ėjo tiesiu keliu, ir ant ga
lo pasiuke savo tikslą.

Kiek lai isz mus, ar tai biz
nyje ar privatiszkam gyveni
me parodo tiek kantrumo ir 
dalaikymo, suvaldymo pats sa
ves, jaigu jam ne taip einasi 
kaip priva'lo? Kiek tai isz mus 
nuleidžia rankas ant visko ir 
nusimina, jaigu gyvenimas 
mums neduoda to, ko kaip ma
nome, teisingai mums priguli?

Niekas isz mus neturi dides- 
giliuko kaip privalo tureli 

—tokios yra tiesos gamtos. 
Meilžiai neturėtu drūta szak- 
nu, jaigu neturėtu s'pirtis prie- 
szais viesulas ir vėjus. Zuikiai 
nemokėtu taip greitai

rankas
jaigu

nio

bėgti, 
jaigu nerei'ketu jiems bėgti nuo 
žmonių ir szunu. ZmoiiVs nie-žmoniu ir szunu. /CmonVs 
kados neiszmoktu verpt ir sta
tyti didelius namus, jaigu ne
būtu priversti gyventi szaltam 
klimate.

O biznieriai ir lyito'ki pramo
ninkai neiszmoktu krauti dide
lius turtus jaigu ne turėtu ko
voti už gyvenimą. Kova prie- 
szais visokias kliūtis padaro 
isz ju tvirtus žmonis ir laimė
tojus svietiszkoje pramonyste- 
je.

Pavyzdžiu yra, kad taip yra 
musu gyvenime, paimkime 
nulius turtingu tėvu, 
mi visiką, ka tik 
vaikai ne vra f 
užsidirbt ant savo užlaikvmo (r 

senai vesretai kada ant

TINGINE VARLE
4 " ' r r

'• Pasaka.

Placzioje pievoje, netoli misz-
ko, buvo kūdra.

Toje kūdroje augo invairiau- 
sin augmenų; tenai szlamejo 
augszta viksva, o vandens pa- 
virsziu jniosze baltųjų lelijų 
žiedai.

Kūdros krantuose atminimo 
žiedai žydėjo.

Permatomame, 
vandenyje gyveno vikrios žu- 
vvtos ir žalosios varles.

Viena tos kūdros varlį1 stai
ga patingojo mušiu gaudyti: ji 
nutarė iszszokti ant kranto ir 

atsigulti ant

skaiseziamc

rus eszorys, 
prie kranto,

muszineja žmonių ne kaip kar
das. — Jaigu moteres turėtu po 
du liežuvius, lai neužilgio ta
sai svietas iszsituszti'id u.

Del daugelio sulaikėme laik- 
raszli perraszydami gerus skai
tytojus in naujas knygas, 
gu laikraszezio negavote, 
galite dasiprast del ko.

rS .lai
tai

• Gegužes 5 diena 
generolas Loban, 
szios respublikos 
leido jnsakyma 
gūžes 3(1 diena 1868 mete kai- 

kapus

1868 mete 
virszininkas 
ra m i jos, isz- 

paskiriant Ge-

pražiojus žioti, 
žolef.

Varle mane, buk paezios mu
ses jai gerklen skrisianezios, ir 
jai tiktai reikėsią jas nuryti.
Neilgai galvodama, varle ant 

žoles iszsities, placziai iszsižio- 
jo ir erne mušiu laukt i.

Guli varle viena valanda, 
guli antra, o ne viena musia ne 
nemano gerklen kristi.
Gnlinczia varle pamate szmik- 

kuris ’plaukiojo 
ii' jam pasidarė

indomu, ka tai varle veikia.
.Jisai iszkiszo isz vandens sa

vo galvute ir plonu balseliu 
pa klausė:

— Ka In ežia veiki, varle, 
ant kranto? Kodėl tu neplau
kai ir mušiu ne gaudai ? Czia 
taip vešu, o ir muses tokios 
gardžios; greieziau ežia szok.

A (‘zi u už pa'kviet ima, — 
piktai atsake varle, — man ge
riau ežia. būti.

— Nejaugi 
plaukyti ? paklausė

— Geriau 
moku, - 
ir todėl neplaukiau, kad ne no
riu. Isztonkaniai pagyvenau 
vandenyje, dabar jau pasenau 
ir pasidariau 
pirma.

o ir

tu uznurszai 
eszervs.

plaukyt i
su kvaksėjo vario, —

tavęs

gudresne,fS negur>

šli
fu reda- 

panori, toki 
isz tavi n t i kaip

rp

susi-
lauke to, kuom buvo juju tė
vai. Ne tik ka nemoka 

gyvenimo, bet 
nemoka valdytis savimi, o tas 

perszika'da dastojimo tik-

dirbt ant savo

v ra * 

ros geroves ir turto.

v • 
I1ZS1-

Nekuriu liežuviu ūkai ir 
negaili'

ap- 
isz-

ka guli ? Nejaugi užmirszai szo- 
khieti, — erzina varle žvirblys.

— Jei panorėsiu, 
goriau szokinosiu, — sukvak-

už tave
Katalogas Visokiu 

Knygų
r * 

sėjo varle užkimusiu balsu. 
' — Tai kodėl tu mušiu 
gaudai; sztai ant pnrenos lapo 
tupi didele, muse, — tarę žvir
bly S.

žiojau

no irNo. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera.

audeklinais

Naktu 
27 Arą- 

Yra tai ketvirta

15c

f ližes
po diena apdailinti 
draugiu kritusiu sanuojant sa
vo szali. Tas insnkynias pradė
jo apvaikszcziojima 

dienos. Žodis
ir ne “atminimas

pi rmame 
. Loban

Atmininio Die-

liena

Asz taip placziai iszsi- 
— atsake varle.

Szi muse tuojau man 
gerklen inskris, tai kam dar 
darbuoties, be reikalo szokine- 
ti ir ja gaudyti.

Bet muse greit pakilo nuo 
lapo ir nuskrido in prieszinga 
puse.

Varle tik giliai atsiduso ir 
ilgai žiurėjo in 
czia muse, v f
siu sugausi, isz 
dama

nliskrendan-

žirniu, ar daug tu mu- 
vietos nejude-

— suezireno zvirbivs.
Pas mano namie guli isz 

vaikeliai, ir jei 
asz jiehis in žioti kirminėlio ne 
indesiu, tai jie ir liks alkani.

— Vienok asz su tavimi už
siplepėjau, laikas namo skristi 
vaikeliu peneti. Likie sveika,— 
tarc žvirblys ir pakilo augsz
tyn.

Vakare pas varle vėl atplau
ko cszerys.

— Sveika, 
tarė jisai.

— Kaip tau 
daug mušiu sugavai ? 
sodamasi paklauso jisai varles.

—: tose to-

✓ *

aižioje keturi

k va k seto ja, —

sf'kasi ?
t

Ar

— Man rodosi, 
liau cszerys, — kad tu jau su
liesėjai; tavo oda susitraukusi 
ir raukszleta.

Bot varle buvo 
pikta, todėl n i (‘ko 
neatsako.

Neužilgo pas varle žvirblys 
atskrido. Jisai taipgi norėjo ži
noti, kaip varle gyvuoja.

Ka, dar vis lauki ? — p 
s varles.

Taip, laukiu*, — atsako
— tikiuosi, kad Dievas

alkana 
eszoriui ir

II’

klausė ji 
f
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No. 127 Trys Istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei 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
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.

No. 131
sz.u Korczaka. 262 puslapiu. ... 35c*

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

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 purlapiu ....

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

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

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudijc 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 i«z- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amcrikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, sustrinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai. Tavo gi- 
Hukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji........

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu...................20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu................................... 15c

No. 141

...15c I
Puiki istorija apie Jona-

262 puslapiu. ... 35cDrucziai ir puikci ap
daryta nudeklinaifl iszmar^lntaia 
viražais. Didumas knygos 9 U per 6% 

Pirkite o nesigailėsite. $2.00 
Kapitonas Velnias. Pui

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

No. 102 Prakeikto, meilingas kri- 
minaliszkns apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 
pirmutines puses szimtmcczio. 
imta isz Lictuviszku užlicku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c 

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

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

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

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

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida, 
geleje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c 

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszcf- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 

....15c 
dalis)
Ha isz 

maiszo isziins, apio boba ka negalėjo

colius.
No. 101

I

No. 107

No. 133

15c

Vaidelotif, npisaka isz 
isz- 

Su pa-

Prakeikimas;

Penkios istorijos, 
Isz numirusiu prisikėlė,

priminimai, 
Toj paezioj kny-

. .. .15c

. 15c

PI

Keturios istorijos a jie 
M^cziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus', Bo- 
ksztna ant salos Dago. 64 pm. .. .70c

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

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

Penkios istorijos apie
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žadinė
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokonlnka 
Bernadina.

— Ne gudresne pasidarei, 
bot patingai, — suezype esze- 
rys ir paszoko isz vandens, no
rėdamas 'sneziupti musia, kuri 
augszcziau jo skraido.

— K t, kolos storžievis, —• 
sumurmėjo užpy'kusi varle, — 
matyt, kad blogai iszaukletas.

Tuo laiku eszorys nurijo su
gautąja musia ir vėl atplauko 
pas varle.

Sakyk, žalioji, ar tu no 
mėgsti, mušiu? — vol prie var
les kimba eszorys.

—- It ado, ko klnU'st.i, — at
kirto varle. — Kas mušiu ne

gu liu 
kada

sa- ir t., t. 48 puslapiu....
No. 111 Sziupinis 

talpinusi sekanti skaitymai:
(3

varle, 
manės pasigailės ir atsius man 
gerklen mušiu.

— Ne. Veltui lauki 
ko žvirblys. — Dievas padeda
tik tam, kuris pats savimi rū
pinasi.

Tuos žodžius tares, žvirblys 
skubiai apszoko, sugavo musele 
ir nuskrido namo.

Alkana varle pievoje pasili
ko viena ir g 
taip jai norėjosi esti.
ji tingėjo pajudėti isz vietos Ir 
jesz'koti maisto: ji vis gulėjo.

Saule jau leidosi, ir visi, kas 
gyvas, gaminosi vakariene.

Staigu netoli varles suszla- 
mejo žole, ir 
augszcziau savos 
akis.

rr
"■ IIsavo 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 Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

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

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

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

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

No. 118

“atmini- 
papuoszi- 

” buvo 
insakvino.* i

nebuvo pir-

mo 
mas 
vartotas į 
Bet gener. 
mas iszmislvti

. Liepos 9 diena 1865 mete 
po Appomatox kova, 
jos moterys lanke kapines ir 
dėjo kviotkas ant kapu žuvu
siu kareiviu, 
iki sziam laikui 
protis užlaikytas pietinėse4 val
stijose. Georgia 
bama 
Balandžio 26 diena kaipo kapu 
papuoszimo diena. 
South (’arolina paskiria Gegu
žes lt) dion.a Gal vra todėl, kad 
pietuose kvietkps ankszcziaus 
pradeda žydėti negu rytuose.

na

4 C

> i

i C

Virgini-

Nuo tos dienos 
paprotis pa

, IGorida, Ala- 
ir Mississippi paskiria

North ir

No. 144

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

gailiai apsiverkt) — 
Vienok 61 puslapiu............ 15c

No. 145 Keturios istorijos, apif 
maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele........ ............................ 15c

No. 146mėgsta: (odei asz czia ir 
iszsižiojusi; asz laukiu 
muses pradės man in gerkle 

tada asz gardžiai pa
pietausiu — pridūrė 
isz jo žioties tekėjo seiles.

— Ilgai musu lauksi, — 
nusiszypsojo eszorys ir, suplas- 
teno uodogute, nuplaukė savo 
keliais.

Varle visa diena iszgulejo ir 
ne viena muse ne 
skristi jos gerklen.

Neužilgio sutemo, 
sužibėjo skaisezios žvaigždu
tes. Visi mažosios kūdros gy
ventojai ramiai miegojo, tiktai 
varle ant žoles gulėjo ir 
lauko mušiu.

Szvintant varle užsnūdo ir 
sapnavo, buk ant kranto gulin
ti, o muses taip jai ir lenda 
gerklen, daug, daug mušiu; to
kia daugybe, kad varle vos spė
ja jas nuryti, ir 
tenkinta.

Jau norėjo varle įsapno pra
ryti didele muse, bet netyczio- 
įpis apsivertė ir nubudo.

Atmerkė varle akis, dairosi 
aplinkui, jokiu mušiu ne maty
ti. Suprato czia varle, kad tai 
sapnas, ir giliai atsi(|uso.

Varios žiotis iszdžiuvo, o ir 
pilvas įjau pradėjo skaudėti; 
labai norėjosi esti.

Kaip tik tuo laiku pas ja at- 
skrikseno žvirblys.

žvirblys seniai jau atsikėlę 
ir jeszkojo po laukus vaike
liams kirminėliu.

Pamatęs gnlinczia varle, 
aroziau

skristi
man

varle, o

nepamenu

dangujo

varle pamato 
dvi baisias

*r 1

Saale, jos stovėjo gandras.
Varle\iižmirszo tinginyste ir 

norėjo sžokti vandenin.
Bet jinai galėjo tik ant pilvo 

apsiversti. Vandenin szc’kti ji
nai nuturėjo pajėgu. Gandras 
palenkė galva, paėmė savo ilgu 
snapu varle ir prarijo.

Ant rytojaus žvirblys,
keliams peno jeszkodamas, vėl 
atskrido varios pažiūrėti,

vai-

....25c 
apie

Sierata, 
....15c

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

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

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

ir Alena, Pavojinga klaida. 45 
puslapiu ....................................... 15c

na,
.20c

Pavojinga klaida.

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

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

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 dūkto, 
puslapiu ...................................

No. 149

Meile sunaus.
bet 

tingines varles pasaulyje jau 
nebuvo.Ka 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 žemiai) pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszaliino, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi 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, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si mum gąuslus vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių

juodintojai negam sau 
reiksztdel ko turi po dvi ausis 
del klausymo-., apmaudymo 
savo artymo, o tiktai 
liežuvi del įdatinimo ju ir ap
skelbimo nauju apjuodiniinu.

Bet iszmintinga vra vale
• ” — — — — J

Dievo, ha liežuviai daugiau UŽ-j25 Glllct Street Spencerpoint,JN. Y.

vienu
ir knygų katalogą. Reikalingi musu
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽŲKAITIS,

VIS

SKAITYKITE SAULE
❖ ❖ ❖

62 puslapiu
No. 120

No. ĮSI

guli varle pa-

v •

žvi rblys pristrikseno 
prie jos.

— Svei’ka, ponią, varle, —
suezireno jisai.

—• Ko tu ežią augsztclnin-

MINERS* ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtino pasekme per 30 motu. 
Preke 25c. pei* paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET

j READING, PA.

A? RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS.,
ST, CLAIR, PA,

0 l|'.

iBzbalBamuoja ir laidoja mlrsiiui
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo*
tįsia nuo papraacaiauaiu Iki prakil- 

a * c I n • . Lili • cnlausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, krlkiatynhi 
kitiems pąsiražin*jimams.

Bali Tahfonaa 1IH-M

Trys istorijos apio Trys
Iszmintinga rodą, Ap-

62
15c

Istorija apie Ali Buba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis.

................................... 15c
Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nenunio. 58 
puslapiu ......................................  15c

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

No. 122 Penkios istorijos apio 
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, Senolis, 
Vargo sapnas ir pasaka apio čigonus 
45 puslapiu t................................. 15c

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu............ .......................15c

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

62 
15c

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

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinaa nedora žydą. 136 pus........25c

No. 156 Puiki istorija apio Malū
nas girnoje. 77 puslapiu............15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris, 

puslapiu....................................
No. 158 Keturios istorijos apie 

Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu......................... 15c

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

46 
15c

••*•••••••••«••••••20c

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

■
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JUOKSNIUKAS IR
VERKSNIUKAS

PASAKA VAIKAMS.
i

I
M •*

— O kur padėjote krepsziu- 
kus f

s

— Pameteme, — paskiau 
sugryže ilgai jeszkojome, bet 
neradome, — atsake verkdami 
vaikucziai.

Tada žiauri iif neteisinga 
tarnaite apkaltino vailkuczius, 
kad jie pavogė kivpsziukuĄ. 
Persigandę vaikucziai kiek ga
lėdami teisinosi, tacziau taniai 
netikėjo ir vienas ju, pagriebęs 
Verksniuka už peties, suriko:

— Sugavau vagi! Krep- 
sziukas ežia už pecziu turi but 
paslėptas. Apžiūrėkime abudu.

Juodu pradėjo teisintis, bet 
veltui. Tada Juoksniukas, ma
tydamas, kad užpuolikas juod 
vieni netiki, tarė:

— Klausykite, asz jums pa
sakysiu, ka ežia mudu turime: 
tai mudviejų sparniukai, 
kurinis galima skraidyti po 
orą.

Tai iszgirde taniai gudriai 
nusikvatojo. Paskiau 
tarnas tarė: “
butu dalyku! Manote, kad mes 
tikėsime jųdviejų melui F Asz 
nemoku, Petras nemoka, Mag
de nemoka ir malūnininkas, 
nors toks gudrus, nemoka 
skrajoti, o judu galėtumėte. 
Ei! Nesukite musu gaivu! Na, 
tai nuvilkime ju drabužėlius’. 
Tai iszgirde vaikucziai atszoko 
atgal, patys nusivilko drabu
žėlius, isztiese sparniukus ir 
pakilo augsztyn.

— O, Jėzau! Marija! — su- 
szuko persigandus Magde h 
pargriuvo žemen. .

Kaip tik tuo tarpu 
žiuoja ir malūnininkas. Iszgir- 
des, kas atsitiko, jis labai per- 
pyko ant savo tarnu ir jiems 
insake kuo greieziausiai

Pats

vienas
Neplepekito ne

I
i

malūnininkas 
gudrus, 
judu

parva-

<sn-
gijeszkoti vaikuczius.

apjodinejo visa apylinke, klau- 
sinedflnmn žmonių* ar jie ne* 

kur dvieju lekianeziu 
deja, niekas 

juos

I

mate 
vaikueziu. 
nieko jam negalėjo apie 
pasakyti.

O Verksniukas ir Juoksniu 
kas tuo tarpu ilgai skrido pir
myn, kol pagaliau pailso nusi
leido žemen ir pasislėpė misz
ko tankumvne. Bet szaltis ir al
kis ir ežia juodu užtiko. Verks
niukas nulindęs graudžiai apsi
verkė, o Juoksniukas gailiai 
nusiskundė:

— Turėsimo ežia žūti pirm 
laiko isz bado ir szalczio.

Ir kada jau visai nustojo vil
ties gauti isz kur nors pagel- 

ataiga blykstelėjo ties 
juodviem mažas žiburėlis. 
Verksniukas ir Juoksniukas ti
kėdami, kad ten surasią kokia 
žmogysta, pakilo isz vietos ir 
skubiai nubėgo žiburėlio lin
kui. Bet, deja, be žiburėlio 
daugiau nieko neinate.

Nuliūdę jau norėjo gryžti in 
pirmąją samanų vietele, pasi
rodžiusia jiems jaukesne už ki
tas, bet tas žiburėlis taip insta- 
biai mirgėjo ir aplinkų juos su
ko, kad atrodė juos paskui sa
ve viliojo. Taigi vaikiukai, 
tartum magneto traukiami, vėl 
pradėjo ji sekti.

Taip beeidami,

Bet,

o Juoksniukas

bos.
mažas

szvelnus balseliai.
klykaudami isz

KARALIUS BORISAS ATLANKO NUKEN
TĖJUSIUS NUO DREBEJIMO ŽEMES

STMW*k*^*n

PASPORTAI
AMERIKOS

PILIECZIAMS

Ant visos gyvasties
y A W 4 H i •*' ■ < •!> *

in kalėjimą už dvi 
bonkutes namines

DEL MUSU VAIKU
Mokslas.
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Viename kaime buvo moky
tojas, kuri mokiniai labai ger-

7:

p ■■

i
■'"

be ir mylėjo, Vis’ka jisai moki-1 e 
niams iszrody.davo, nieko ne- 

, slėpdavo, ka pats naudinga ži-
i--- 1---- ---

11

Kas met apie puse milijono 
Amerikos piliecziu keliauja už
sieny j pasilinksminimui 
biznio reikaliais. Apart tu 
112,000 immigrant u 1927 me
lais praszc sugryžimo leidimu, 

reiszk i a,
g ra n t u irgi vyko užsieny.
Amerikos Pasportai Duodami 
tik Suv. Valstijų Piliecziams.

Tik Valstybes Sekretorius 
gali iszduoti
Valstijose, ir jis autorizuotas 
taipgi atmesti praszymus.

Sulyg instatymo 
bus
n ims, kurie isztikimi 
ar nepiliecziaų 
joms.” Tio žodžiai

a rba 
, dar

ri i a ms i szrody da vo, nieko ne

Prie to su mokiniais

tas kad liek immi-

pasportus Suv

X y? K

i nodavo. 
dar gerai apsieidavo. Del to ji 
mylėjo ir ūkininkai,
visoje apylinkėje jo kitaip ir 
nevadindavo, kaip tik 
gerasai mokytojas”.

Karta mokytojas 
sztai ka parodo. Atsinesze pa
didinamąjį stiklą ir visiems 
vaikams pavieniui liepe žiūrė
ti. Ir kaip stebėjosi vaikai: ma
žas daiktas lyg kalnas atrodo, 
o dideliu neužmatyti nei krank
to. Pažiūri vaikus in savo pirsz 
ta, 
d i s.

žvilgteri iri stula — ir tas 
iszrodo didumo lyg bužnyczia.

mokytojas va i k a ms 
liepe atneszti truputi vandens 
isz balos.

Užlieja lasza ant stalo ir da
vė mokiniams žiūrėti. Tame 
lasze vaikucziai pamate viso
kiu gyviu, kurie lasze knibždė
to knibždėjo. O kokia kova jie 
ten vede: stipresnieji silpnes
nius drasko plesze, žemutiniai 
augsztyn pakliūdavo, virszuti- 
nius nuveikdavo. Juokėsi, kal
bėjo vaikai, mokytojas gi visa 
tai jiem paaiszkino. Papasako
jo vaikaips, kad ir tyrame van
dens lasze yra milijardai gyviu 
kuriu savo akimi mes neinžiu- 
rim. Ant vienos ti’k muses ko
jos mokyti apskaitė, jog esama

taip jog

4 4 musu

vaikams
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> 1Pas mus Skulkinc negerai, 

Turi triobelio vyrai, 
Merginos paezios siūlosi, 
Kad vyrai pac^iuotusi, 

Nesiranda tokio miestuko, 
Kad nesi rastu tokio 4<stako,” 
Visokio sztamo užtikti gali, 

Bot szirdele ne turi dali, 
Ir szleivos ir kuprotos, 

Gi rosi kad laimi bagotos, 
Bet vaikinu primonyt negali, 

Kožnas traukėsi nuo ju in szali.
Ir szlapnoses kimba prie 

Graikdiu, 
Kabinasi ir sėda ant keliu, 
Kad net bjauru žiūrėti, 

Turi akis užsidengti.
Szlapnoses ne kaltos, tik tėvai, 

Jaigu augina negerai, 
Ba per pirsztus žiuri, 

Už pikta daigta ne turi.
Priesz nesenei gana juoku 

buvo, 
Ne vienas vyrelis pražuvo, 

Turėjo runyt in kita miestą 
Ba nebagui buvo riesta.

Viena porele mažai laiko 
turėjo,

O apsiporuot kanecz norėjo, 
O jau ežia tik viena, 

Pasiliko diena...
O kad pinigu buvo, 
Szliubas atsibuvo, 
Trumpai veselijojo, 

Po tam liūdnumas užstojo. 
Tegul dabar sveiki gyvena, 

Ir apie juos bus gana.

“pasportai 
iszduoti tik •tiems asme-

i 1 
Suv.

“kurie isz
tikimi Suv. Valstijoms, ar pi
liecziai ar ne,” 
Valstijų salų gyventojus. Žmo
gus padavęs pirma pilietystes 
praszyma arba kitais žodžiais, 
padaręs intencijos deklaracija, 
nėr skaitomas piliecziu ir to
kiu bu du negali gauti Ameri
kos pasporto.

Pasportas, iszduotas vyrui 
arba tėvui, ga'li inimti nepilna- 
meczius vaikus, ir jo žmona, 
jeigu ji Amerikos piliete. Mo
ters pasportas gali inimti jos 
nepilnameczius vaikus. Nepil
nametis brolis arba sesuo gali 
būti pris’kaityti prie senesnio 
irolio arba sesers pasporto. Ne-

piliecziai 
. Va'lsti-

bet tartum baisus sienine-

Aleksandra Kendockiene isz 
ap-drebėjimui žemes atlankė 

sušelpdamas nukentėjusius žmonis nuo dre-
Bulgarijos karalius Boris, po

Paveikslas parodo karalių Czirpane, kuri žmo
nes szirdingai sveikina.

visas aplinkine 
liejimo žemes* apdengia Suv.

gas.
Juoksniukas susirupines ta

da tarė: — Bet kad mudu nie
ko nemokame — nei malku pa
kirsti, nei ju panieszti.... —Nei 
vandenio isz szulinio pasemt— 
pridūrė Verksniukas. Todėl u 
žmones mudviejų ne'kenczia. — 

todėl,
— pridūrė Juoksmu-

l'ada juodu padėkojo smui
kininkui už vaiszes ir nakvvno 
ir iszejo. Va i keži oda m i po apy
linke, insit ikrino, kad smuiki
ninkas juodu neapgavo, nes 
kur tik iszgirsdavo tu dvieju 
vaikueziu smuiką v ima,
gausiai susirinkdavo minios ir 
juodu apdovanodavo. Jaunie- 

bosmuikuojant 
-------- 3,

Lansing, Mich., kuri likos 
sudinta ant visos gyvasties in 
kalėjimu, už tai, kad pas jaja. 
surado prohibicijos sznipas dvi 
puspaintes namines. Michigan 
tiesos nulbaudžia ypatų ant vi
so gyvenimo in kalėjimą, jai- 
gn peržengė taji pati prasižen
gimu Iris kartus, ka Kendoc- 
kiene ir padare.

Paskui

visur

Ir dar 
skristi ! 
kas.

kad mokame

O ar norite eiti pas žmo
nes’ paklausė smuikininkas.

Labai norime; nes kada 
musu tėvelis grysz isz karo, tai 
ir mudu gryszime pas ji.

— Tai judu esate ne dva-

iszgir.deJI, 
Juoksniuka. 
szoko.

linksmus szokius.
Senieji gi, klausydami 

graudžiu Verksniuko melodijų 
prisimindavo ir

duodamas ir ji nebus prislkai- 
tyta prie vyro pasporto jeigu 
ji su juom keliauja, tik jeigu ji 
atskirai ingija pilietyste. Jei- 

neingija. pilietystes turi
kreiptis prie savo szalies kon
sulo. Konsulas jai viską paaisz- 
kins. Gal ir tos szalies konsu
las negales jai iszduoti paspor
to nes 
szalies

gn

savo gyveni -
me pergyventas liūdnas valai:- pilnametis anūkas, 'broliadu'k-

■
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sios ?
— Taip, 

nokus.
Smuikininkas paglostęs vai

kueziu galvutes 
in skaiseziai mėlynas ju aki 
tęs, paklausė:

— Gal mokate smuikuoti ?
— Nemokame.
— .Jaigu norite, 

ginkite. — Tai tan\s padavė 
abiem po smuiką. Vaikueziu a- 
kutes nesi.szypsojo isz džiaugs
mo. Tuoj juodu paėmė tuos 
smuikus ir užtraukė tokia ma
lonia dainele tartum seni smui
kininkai.

Kada juodu paliovė smuika
vę, smuikininkas prabilo.

, kad

l’ik turime spar-rn

ir pažvelgęs 
k n-

tai 'paine-

Nesitikėjau, kad judu 
taip puikiai pasmuikimsite.

Smuikininkas pastebėjo, kad 
juodviem smuikai labai patiko 
ir tarė:

Gal ir judu norėtumėte 
turėti po tokia smuiką.

— Bet kuo mudu 
už jas atsilyginti ?

— Juk szi ta turite, o tie 
daiktai man butu labai reika
lingi; judviem gi, 
mone, tik sunkenybe.

— Ar mudviejų sparnukai l 
— tarė Juoksniukas.

— Taip. Jaigu norite gauti 
po smuiką, tai atiduok it e man 
savo sparnukus.

Vaikucziai žiurėjo iii vienas 
antra, nežinodami, ka padaryti 
juodu labai viliojo gražus 
smuikai, 
buvo taip žvilganeziu nuo sau
les sparnelio. O smuikininkas 
tuo tarpu užtraukė puikia vi- 
liojauczia meliodija.

— Kas bins, tai bus — te
būnie, kaip nori! — tare Juok
sniukas, —atiduodu savo spar
nelius, kad tik tureeziau smui
ką. •

jie pamate 
maža nameli, isz kurio aidėjo 
malonus, 
Vaikucziai, 
džiaugsmo, priszoko prie durti,
kurios buvo atdaros. Viduje 
trobeles pamate sėdinti apyse
ni žmogų ir smuikuojanti gra
žia dainele. Ta dainele taip 
vaikucziams patiko, kad Juok-1 
sniukas pradėjo szirdingai'

galėt nine

mano nuo-

viliojo 
bet drauge ir gaila

negu

Verksniukas. — 
turėti gražia 

benaudžius

— Tai ir asz atiduodu, stai
ga atsiliepė 
Daug geriau 
smuikele, 
spa mukus.

Sm u i k i n i nk as szy psoda mus 
padare vaikucziams po smuiką 

juoktis, o Verksniukas gailiai po szmiezium.
Staiga nutvėrė smuikus vai

kucziai eme smuikuoti. Tuo 
tarpu

pradėjo

smuikuoti.
palengva nuslinko ant 

grindų abi poros sparniuku.
— Dabar su Dievu, vaiku- 

ta re smuikininkas.ežiai! —

m
raudoti.

Smuikininkas, sėdėdamas už 
pakabu in duris, nei nepajuto 
tyliai ineinaneziu vaikueziu; 
atsigryžes gi in juodu maloniai 
prabilo:

— Eikite areziau, miszko Keliaukite, sveiki, po pasauli, 
dvaseles! Tai ir judu ežia atve- (Tcn visuomet busite laimingi 
de tas gerasis žiburėlis kati pa- ir patenkinti; visur kur tik už- • •• ’O 1 j *1 fee. • i •siszildytumet, nes miazkas szi eisite, mielu noru judu priims 
rudeni yra labai ne gailestin- ir leis nakvynėn.

deles.
Dabar, rodos, tai jau tikrai 

gera butu vaikucziams pasau
lyje gyventi, bet ne, — juodu 
be galo ilgėjosi savo tėvelio ir 
rūpinosi jo likimu.

Viena karta, eidami iniszku, 
pamato juodu viename dides
niame miszko tarpe kariuome
nes ingula. Paežiam centre, po 

ilsėjosi 
ka ržygis. 

ji pažino 
bego

priedanga,raudona 
liūdnas, susimastęs

Vaikucziai ji pažino ir 
džiaugdamiesi bego ingulos 
linkui, bet žiauri sargyba juo
du neleido, sakydama, kad nie
kas neturi teises prisiartinti 
prie musu vado.

Vaikucziai, nieko nelaukda
mi, paėmė savo smuikus ir už
traukė linksma daina, 
rius, 
dija, prisiartino prie tu smui
kininku. Bet vos tik žvilgtelėjo 
in szvies-melynes auksa-plau- 
kiu berniuku akutes, 
jiems abi savo rankas 
szuko: ‘‘ 
no vaikeliai!

Ritie-
iszgirdes negirdėta melo-

isztieso 
ir su- 

(), brangiausieji, ma- 
” Vaikucziai, pri

puolė prie tėvo, apkabino savo
rankutAni'S jo'kaklu. .Juoksniu
kas linksmas juokėsi, o Verks
niukas isz didelio džiaugsmo 
graudžiai apsiverkė.

Paskiau gryže su levu pilin, 
buvo visu mylimi ir linksmai 
gyveno. Ir kiee/jausias szirdis 
maloniomis savo smuiku melo- 
d i jom is sumi n k szt i nda vo,
džiausi prieszai tapo ju isztiki- 
mais draugais.

Galas.

tęs arba broliuvaiikai, seseru- 
nai ar brolėnai, gali būti pri- 
skaityli prie giminiu pasporto 
kuomet su 
cziama praszymus 
kito globėjo-

Bet suvtirsz dvideszimts pir
mu metu szeimynos nariai turi 
Iurėti atskirus pasportus.

Pasporto Kaina.
Iszpildyti pasporto aplikaci- 

.*n ja kainuoja $L, ir 'kiekvienas 
įasportas $9. Neimama užmo
kėsi ies nuo giminiu Amerikos 
kareiviu ir jūreiviu palaidotu 
užsieny, jeigu tos gimines vyk
siu aplankyti kapus.

Reikalautas užmokestis, mo
kamas pinigais arba k rasos pi
li iglaiszkais, turi būti prisiuns- 
tas su aplikacija. Piniglaiszkai 
ir czekiai nebus priimti.

Pasporto Aplikacijos.
Aplikantas turi pristatyti 

raszyta aplikacija (Valstybes 
Departamentas tam tikslui pri
stato tam tikras blankas), tin
kamai prisiegta ir iszpildyta 
prie Federalio teismo 
ninko arba

aplikacija pasiun
tė vo arba

di-

Shenandoah, P*.

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

' (Bell Phono 872) 
331 W. Centre Si.,

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

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimta minutu. Telefonai 872.

) Lie»«ri»«kn» Graboriui

„ K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa- 

l gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi-r,

! oinke motereros. Pri$b 
n»mo» prekei.

61 (J IV. NprnccKt., 
M Ali ANOT CIT T, 1*A.

800 J1AUKKT AT.,
• TAMAQUA, PA.M

“i

raszti- 
valstijos teismo, 

kuris yra autorizuotas natura- 
lizuoti ateivius, arba galima 
iszpildyti prie Valstybes De
partamento agento. Tarp kitu 
informacijų aplikantas turi pa
duoti gimimo vieta ir diena, 
kaip ilgai ketina būti užsieny 
ir keliones tikslą. Dvi fotogra
fijos anttplonos popieros, ant 
kuriu aplikantas pasiraszo, ir 
liudininko afideivitas turi būti 
prisegti prie apliikacijos. Liu
dininko afideivito nereikia 
kuomet aplikan'tas pristato se
na Amerikos pasporta.

Aplikantas, kuris yra natu
ral ižu o tas 'pilietis, turi pra- 
neszti diena atvažiavimo, kaip 
ilgai iszgyvenos Suv. Valstijo
se, varda teismo, natūralizaci
jos vieta ir diena, ir jeigu ka
da nors iszvyko užsieny, kada. 
Su aplikacija turi pasiunsti na
tūralizacijos certifikata ai’ba 
certifikuola kopija telismo re
kordo jo natūralizacijos. Atei
ve, kuri ingija pilietyste, isz- 
te'kedama už vietinio arba na- 
tnralizupto piliieczio 
Rugsėjo 22d., 1922m* turi pri
statyti vyro pilietystes darody- 
nia. Kuomet žmona nepriskai- 
tyta prie vyro pasporto, ir iszT 
tekėjimas invyko po Rugsėjo 
22d., 1922 m. ji turi pristatyti 
pilietystes darodyma.

Ateive moteris iszitekejusi

ateivius,

pricsz

t
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neturi 
Rusijos

isztekedama už kitos 
pilieczio nustojo 'būti 

savo szalies piliete, kaikurios 
szalys laiko kad moterys ima 
vyro pilietyste. Tokiuose atsi
tikimuose, kai kurie konsulatai 
praneszn kad gali iszduoti tik 
viza, jeigu jos gali pristatyti 
tautystes darodyma, afideivi
to formoj. Afideivitas turi bū
ti prislėgtas prie notaro.

Ir ateivis, kuris del kokios 
priežasties negali iszgauti pas
porto nuo savo szalies konsu
lo, arba jeigu jo szalis czionais 

atstovo, pav., Sovietu 
, gali sekti ta paezia

procedūra.
Asmenys, kurie savo tėvo na

tūralizacija ingija pilietyste, 
turi aplikadijoj praneszti kada 
tėvas atvyko in Suv. Valstijas 
ir turi pristatyti tėvo natūrali
zacijos certifikata arba tinka
mai'certifikuota kopija teismo 
rekordo apie jo natūralizacija-

Svarini žinoti, kad naturali- 
zuotas pilietis nustoja būti A-. 
merikos piliecziu jeigu jis isz- 
gyvena užsieny j suvirsz pen
kis metus arba dviejus metus 
g‘i inline j szalyj.

Kiekvienas Suv. Valstijų gy
ventojas—pilietis ar nepilietis 
—' kuris ketina keliauti Euro
pon, turi apart pasporto, turėti 
viza nuo konsulo tos szalies ku
ria ketina aplankyti.

Albanija, Danija, Estonija, 
Finlandija, Vokietija, Italija ir 
Szvedija neima mokos ties už 
viza ant Amerikos pasporto. 
Nereik -vizuoti Amerikos pas- 
portus važiuojant in Sžveica- 
rija. Belgijoj irgi, nereik turėti 
vizos ant Amerikos pasporto. 
Finlandija už szesziu menesiu 
laika vizos nereikalauja; $10. 
už ilgesni periodą. Francija, 
Anglija, Graikija, Vengrija, 
Airija, Latvija, Lietuva, Nor
vegija, Lenkija ir Rumanija 
reikalauja $10. llolandija už 
dvieju metu viza reikalauja 
$10. Už asztuoniu dienu viza 
$1. Tuikija ima $6. už paspor
to viza. Iszpanija $2.72, Portu
galija -w- $3.50, Luksemburgas, 
Jugoslavija, Austrija ir Bulga
rija $2. ir Czokpslovakija $1*

Pervažiavimo vizas Czeko- 
slovakija ir Finlandija duoda 
dykai, kitos szalys ima labai 
maža mokesti. —F.L.I.S.

I

......... . .............

Graikija, Vengrija

„ ! , w , į .    ..........

666
yr» tą! receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

piliętyste; pąsportus jai nebus mikrobus. — Aptiekose

už Amerikos pilieczio po Rug
sėjo 22d., 1922m. neingija vyro

keliu milijonu mažu mažiausiu, 
tiktai per labai padidinamąjį 
stiklą inžiurimu gyvu. Ilgai, il
gai vis dar žiurėjo 
stebėjosi.

Karta per egzaminus, kada 
mokyklon susirinko sveczlu, 
mokytojas padare taip-pat. Ne 
matomai paliejo kiek vandens 
ant stalo ir davė per padidina
mąjį stiklą žiūrėti vienam ūki
ninkui.

— Ka czion Tamista 
tai? — užklausė mokytojas.

— Na kas-žin kas ežia bu
tu; isz dvieju vis viena: ar ka
ras, ar pragaras.

— O ne, susijuokė vaikai, 
— tai laszas vandens isz balos.

vaikai ir

mn-

Vadas Republikonisz-
kos Kompanijos
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Geriau kad nebutu tokiu 
suėjimu, 

No tokiu papiktinimu.
Kaip -bobos Homestede 

susibėga,
Dzievaž net daro geda. 

Vyrai buna darbe, 
Vaikeliai grinezioje dideliam 

varge, 
Mamuže su kitom kūmom gere, 

Vyro savo proce bere.
Taip, dirbk vyre, 
Tegul bdba gere, 

Tegul vaikai klykia, 
Vieni stuiboje pasililkia.

Bobeles pasigeria strapaliojo, 
Visokius bjaurius žodžius 

pliovoje, 
‘Vyras pa rėjas vaikus sztildo, 

Ir in lova guldo* 
Tos nelabos siibegia mitingus .

daro,
Ir rudakiu varo, 

Toki s gyvenimas, 
Tai szirdeles ne kas.
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Rodney H* Brandon, sekre
torius draugavęs Loyal Order 
of Moose likos iszriūktas vesti 
repnblikoniszlka kompanijc ant 
iszrinkimo prezidento Suv. 
Valstijų. Kiti mena, kad ji isz- 
rinks kandidatu ant vice pre
zidento.

a .
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojujo.

Ant Antro Floro Kline Sxtoro
19 W. Centre St. Mahanoy City
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, Paaamdo 
automobilius del laidotuviu, krikss* 
tlniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t. t 
020 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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In Luzerne merga pribuvo, 
Vaiki nelis in jos kilpas 

inkliuvo, 
Szimtine tuoj mergai padavė, 

Idant apsirėdytu save.
Malt, geide su jaja apeivest, 
Bet toji ndlalba nutarė ji 

pamest, 
Su kitu užsidavė, 

O pinigu neatidavė, 
Vaikinelis Meilutei 

’ ' nedovanos,
O jaigu ne jisai tai kitas ji 

užvaduos,’ 
Geda kad merginos taip daru. 
Tokius triksus nuolat Varo.

• M ♦
Jus mergicos nebambiliuokito, 

Voluk anksti gult eikite 
Ba paskui tėvai negali 

pabudyt, 
Ir isz 'lovos iszjudyt.

Isz tokio bambiliavimo 
n akcii a, 

Iszeiua niekybe aibeeze
Ilga liga gauna, 

Ir ne greitai atsigauna, s
Tai vis Mahanojuj taip daroai,.

Kur nekurios mergėlaą.taip. 
elgesį. _
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— Szia savaite pripuola 

czvertis meto, pasninkas sere- 
doj, petnyczioj ir subatoj.

— Seredoje pripuola “De- 
arba diena pucoration Day” 

puoszimo kapu mirusiųjų my- 
lemuju. Yra tai svarbi diena ir 
kožnas, kuris gali, lai atlanko 
kapus tuju, kurje persiskyrė su 
mumis ant szios aszaru pakal
nes.

SHENANDOAH, PA.
' I

t Florijonas Mizara, 38 me
tu mirė nuo uždegimo plaucziu. 
Velionis pergyveno Amerike 22 
metus ir laivo vedos Margarie- 
ta Biiezinskiute isz Minersvil- 
les. Paliko dideliam nuliūdi
me paežiu, sunn ir (lukteri kai
po ir motina ir broli Lietuvoje 
ir pusbroli Augusta Minersvil- 
leje.

■ ■■■■■. i i —i,.............    Ii

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Persiskyro porele isz 
“pekliszkos 

. — Antanas Balu-
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— Petnyczioje pripuola 
diena Juniaus — menesis rožių 
ir vinezevoniu. Taigi, jau pus
metis! Kaip tai dieneles ir mo
teliai greitai bėga nuo mus, 
tik žiūrėk jau ir senatve po 
szunu o mirtis stovi isz užpaka
lio su dalgiu.

— Roppelier kasyklos, arti 
St. Clair, prigidinczios prie 
Readingo kompanijos, 
atidarytos ana diena. v

— Biznierių vakacijos pra
sidės pirma Ketverga Juniaus 
menesijo, pradedant nuo 7-tos. 
Sztorai ta ja diena bus uždaryti 
puse dienos idant duoti darbi
ninkams truputi pasilsėt laike 
karszcziu.

— Lietuve vela 
auka ir kankytine kaipo pa- 
vyzdis del kitu! Sztai praeita 
Petnyczia taksoriaus Blew eg- 
zekutninkai ateja pas Ona Ku
biliene, 821 E. Centre ulyczios 
pareikalavo taksu už tris mo
tus $18.60. Motore pasako kad 
jos vjtbs užmokės už ja, bet 
vyras gal užmirszo apie tai ir 
neužmokėjo, tada ogzekutnin- 
kai vela atėjo, bet motore iszbo- 
go laukan o tiejei paskui, ant 
galo motore su dideliu ergeliu 
insodino in automobiliu ir nu
vožė in Pottsvilles kalėjimo., 
kur turės atsėdėti pakol neuž- 
mokes dabar $iį.20. Ar tai tei- 
singyste?

Cumbola, Pa. t Del daugelio 
pažystamas biznieris 
Kedainis, 
tas negyvas s____ __
Kaimvnai mate žibuti 
velvbam laike ir

taip vadinamos 
szeimynos
tis, 42 Warren St., Parsons nuo 
Mares Balutis, 13 Hudson Av. 
Vede buvo Spalio 10, 1915 me
tu jungtuvėmis per kun. B. P. 
Paukszti.

— Garnvs lanke Jonus Val- 
ezaiezius ir atnesze gražia (luk
teri, 46 Fiddlers Green, 
mouth.

— A'psivedimui gavo lei
dimą Stasys Misaviczia su bura
ne Kraliute. Taipgi Jonas Lu-

! !

Plv-

Jonas
57 metu, likos suras- 

sztore ana diena.
j gar-Ligaras su Barbe Cukinas,

kad 'kas tokio nepaprasto turi

sztore
manvdann

*

likos

ten būti, nuėjo pažiūrėt, suras
dami Kėdainių lavonu. Dakta
rai nutarė kad mirė
liga. Velionis prigulėjo prie 
vietines parapijos ir paliko dvi 
sese ros.

Velionis
szirdies

Nanty Gla, Pa. f Pi 111 c Icl* j c 
atsibuvo laidotuves Margarie- 
tos Szermukszlienes su bažny
tinėms pamaldoms. Velione 
paliko vyra ir sekanezias sese
ris: Marcziulioniene, Mahano- 
juj, Vendovieno ir Miliauckie- 
ne isz miesto, Mickuviene, Det
roite ir Rože Lau'kaiczi ute, 
Lietuvoje 
dukteres Marijona ir p. Tamu- 
lioniene isz Mahanoy City lan
kėsi ant laidotuvių.

pamaldoms.

Rože Lau'kaiczi ute
Alarcziulioniene ir

liga.

abudu isz Luzernes.
— Mirė sekanti Lietuviai:
Morta. A gurkia, 50 metu isz 

Edwardsville.
Juozas Pudimaitis, 62 metu 

isz Pi 11 stono;
Petras Miliukas, 54 metu isz 

Larksvilles;
Jurgis Kapoczius, 50 metu, 

iszgyveno Luzernej 30 metu, ir 
buvo tykus Lietuvis; paliko 
asztuonias dukteris ir viena su- 
nu, 264 Miller St. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis in 
parapijos kapines Lehmane.

Jule M i 1 i sza u sk i e n e-Da u g i r- 
džiute, 38 metu, 176 So. Grant 
St. Palaidota, su bažnytinėmis 
apeigomis in parpijos kapines 
Georgetown’e, o vėliau bus 
perkelta in Hanover kapines.

1—• Pasiustas in kalėjimą 
Juozas Szeporis, nuo metu iki 
dvejų per teisėja Fino, už pa- 
szovima Frank Kosmetski in 
koja. Mat jis laike pool ruimi 
tonais susibarus, buk paszoves 
Lenkuczini in koja. —V.

264 Miller St.
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Argi musu mot (‘ros 
visados bus aukos idant paro
dyt kitoms moterims kad turi 

Kodėl nepaemo 
ar kitos 

tautos motore o ne Lietuve. 
Juk mieste vra t ukst aneziai 
moterių kurios nemoka taksas 
ir nemokės. Kodėl kituose 
miestuosia duoda pakaju mo
terims su taksais, o kad ir mo
ka tai tik už balsavima o ne už 
viską. Juk v v ras už tai užmo
ka. Graudu, kad nėra kam už
tarti už musiszkius laike nelai
mes, o politikieriai priesz rin
kimus prižadėjo mums 
so kalnus”.

— Lakeside

mokėt taksas.
pirma kokia Airisze

4 4 auk-
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ir Lake wood 
parkai likos atidaryti Nedėlio
jo. Daug “žmonių atlankė taisės 
vietas.

— Lawrence Quinn ir John 
Buttson darbininkai prie sta
tymo naujos Slavokn bažny- 
czios likos sužeisti, kada gele
žines rusztavones sugriuvo Su- 
batoje, 'kurias tame laike sta
te. Visi geležiniai stulpai su
griuvo ir likos susukti kaip isz 
popieros ir turės naujus dėti-

— Nauji Readingo bosai 
pradėjo važinėt nuo Nedėlios, 
tarp Frackvilles, Pottsvilles ir 
Shenadorio kaipo ir isz Maha- 
nojaus, Girardvilles ir Ashlan- 
do. Mokestis bus ta pati ’kokiu 
yra ant Readingo trukiu.
— Malorius Marcinkeviczius 

isz Kvcikeik (Quakake) tomis 
dienomis užbaigė maliavot sta
bas p. J. Zalblackienes, p. J. 
Mockaitienos ir p. Juozo Czi- 
vinsko. Stubos dabar iszrodo 
kaip naujos szlobes ant mote
rių.

4 ANT PARDAVIMO.
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Motelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
ĮUaszinos, arkiląi, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
simirė. Kreipkitės ant adreso:
(MA BEdl Konsavage,

Locust V alley, 
” gox 144, R.F.D. No T, ** 
U-l Barnesville, Ea.

I?;.

PAJESZKOJIMAI✓
I. ——

Pajeszkau Joną Tautku, gy
vena Baltimore, M d., tik neži
nau po kokiu adresu. Rasčiau 
kęlis laiszkus bet nesugryžo at
gal ir atsakymo negavau. Ta- 
mista Jonai Tautkau, ntraszyk 
nes asz turiu svarbu reikalu.

Mrs. Anna Nerkevicz, 
208 E. Pico St., - 

Los Angeles, Calif.

Pajeszknu mano brdli AdoL 
fa Ivinska, 
Cleveland, dabar nežinau kur.

isz Ijcipalingio mieste- 
Taipgi

pirmiau gyveno

Paeina
lio. Taipgi pajeszknu Juozą 
Vaituloni, pirmiau gyveno Er
nest, Pa.,
Praszau atsiszaukt ant adreso:

Joseph Augus, Box 84 
Lucerne Mines, Pa.

dabar nežinau 'kur.

\
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WEST POINT KARISZKOS AKADEMIJOS STUDENTAI

Studentai isz West Point, Amerikoniszkos kariszkos a kadomijos isz 1928 klasos, ana;t.44)

I UOKAI.
KAZARMESE, LIETUVOJ.
— Ar tu Szmuliau myli 

Lietuva ?
— Nu, kaili ne, as jam la

bai myliu.
— Ar eitum ant kares?
— Nu, pons apicier, kap as

, tai kas mylės

tu Szmuliau

eisiu ant kares 
Lietuva! *

•e
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diena atlanko Aberdeen, Md.,bandymu laukus kur iszbando didžiauses armotas.
likos nutraukti stovinti ant vie uos isz didžiausiu 12-coliu arinotos kuri randasi ant gelcžke-

Studentai

lio vagono.

PRIŽIŪRĖJIMAS
SVEIKATOS

Chicago. — Marijona Kon- 
cziene, 28 metu amžiaus, gyv. 
820 West 33rd Place, iszvažia- 
vo kvietku nusipirkti. Ji stai
giai susirgo ir mirė. Szirdies 

Paliko nuliūdusius kūdi
kius ir vvra.

Jonas Žilvitis, 43 metu, 
gyveno Chicago 

Heights. Pereita Subata jis at
vyko in Chicago svecziuos pas 
pažystafus, adresu 1983 Canal
port av. B(‘sisvecziuodamas 
nukrito tropais žemyn, 
nugabimtas in pavieto ligonine 
rvte mirė. Coronerio ofisas Ir 
policija tyrinėja, nori sužinoti, 
ar jis pats nukrito, ar kas nu
stūmė ji.

Velionies laidotuves atsibu
vo Gegužes 23-czia diena, 8 
valanda ryte, isz p. Eudeikiu 
laidotuvių instaigos, 4605 So. 
Hermitage St., in Szv. Kry
žiaus parapijos bažnyczia, o isi 
ten in Szv. Kazimiero kapine*.

nevedes,

av.

on

Buvo

2.5-czia

Saint Clair, Pa. — 
anglekasiai, konia 
kai likos apdeginti per eksplo
zija guzo Repplier kasyk losią, 
Darkwater ir taip baisiai, kad 
trys isz tuju nelaimingųjų nuo 
apdeginimu mirs.

Septyni 
visi Slavo-

Earp t ujuTarp tuju 
randasi ir Vladas Kuseviczius 
isz miesto.

Vincas

Velionis 
ir tris

Girardville, Pa. f
Stanaitis, 60 metu, mirė praei
ta Petnyczios ryta po trumpai 
ligai namie, 408 B. ulyczios nuo 
uždegimo plaucziu. 
paliko paozia, 6 Hunus
dukteris, du anūkus ir du bro
lius Konstantinas Chicago a* 
Antanas Brooklyne. Laidotu
ves atsibuvo Ketvergo ryta su 
pamaldomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje.
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Minersville, Pa. — Prohibi- 
cijos fcznipai padare 

Stevensona,

AKYVAS APGARSINIMAS.
4 4 Laisvoje ’ ’ ska i tome szi'to- 

ki apgarsinimu:
“Ana diena, nuėjo mano pa

ti ant mnving pikezeriu ir nuo 
to laiko dingo nežino kur. Duo
siu 25 dolerius dovanu tam, ku
ris jaja surastu ir pasilaikytu 
sau o užtylės apie mano adre
su.

pas M.
Kluczinska

revizija 
Andriu

irG. Reinhardt
Juozą Lesoski pas kuriuos ra- 
lo daug gervino. Badai alus tu
rėjo ketvirta procentą drutu- 

Pottsvillej ir padare

(

mo.
zija keliose vietose.

re vi-

Girardville, Pa. f Elzbieta
mylema pati Vinco Rėklio, mi
re Lankėliau ligonbuteje, Fila
delfijoj, praeita Petnyczia ir 
likos palaidota Panedelyje su 
bažnytinėms apeigoms. Paliko 
vvra ir viena sunn Vincą.

Pittston. Pa. — Penn't>vlvam- 
jos angline kompanija neužil
gio statys naujausio szlamo 

kuris kasztuos dan- 
puse milijono dole- 

ant vietos No. 9 brokerio.

g)o statys 
brokeri, 
ginu kaip 
riu,
Po pastatymui naujo brokerio 
kompanija tikisi iszdirbt dau
giau augliu.

TURĖJO TEISYBE.
iszdestinejaKunigas isz'dest ineja vai

kams bibliszka mokslą kalbė
damas: — Ara i keliai, rasztas 
szventas kalba, kaip sunku yra 
tureziui gautis in dangiszka 
karalyste. Ka tai reiszkia ?

Jonukas, sūnelis darbininko 
f

atsake: — Pas 'teisybe kunigė
li, bet da sunkiau vargszui gy
venti ant žemos. *

— Anūkėliai,

ANT BANDOS.

Labai geru proga del mažos 
szeimynos, skiepas 2 ruimai, 
szviešus, ant kampo lygiai su 
peimentu, $7 raudos, kąs nu
pirks daigtus gaus parauda vo
tį ta skiepą. (t.41

Adomas Szuminskas, 
100 E. South St.

Mahanoy City, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. f

-- ------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas 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 czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas augą su padauginimu Procento.

Dekite savo
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Ar senei kreipeisi prie gy
dytojo del sveikatos peržiūrė
jimo? Ar tavo gydytojas regu- 
lariszkai peržiuro tavo akis, 
ausis, uosi, dantis, oda, szirdi, 
plauczius, rankas, kojas ir vi
sas kitas kimo dalis?

Ar tau savo kūnas reiszkia 
labai delikatna ir brangia ma- 
szinerija? Kiekviena dalis tos 
maszinerijos turi dauginus drū
tumo ir pajiegos negu gyveni
mas rei'kalauja. Bet labai daug 
žmonių nežino iki kokio laips
nio gali intempti invairias kū
no dalis. Gydytojas, peržiurė
jos kuna galės patarti kiek ku
lias pajiogia dirbti.

Gamtos pageidavimai nevi- 
suomet veda prie gero. Noras 
valgyti gali privesti, žmogų 
persivalgyti, arba jeigu kūnas 
kilpnas žmogui nesinori valgy
ti. NekuriOvS kūno dalys per 
sunkiai dirba, kitos visai ne
veikia.

Paprastai žmones nekreipia 
atvdos in akis ir ausis- Laukia 
pakol pradeda skaudėti. Dan
tų priežastimi, 90% visu vyru, 
tarpe 21 ir 30 metu senumo, bu
vo praszalinti isz armijos. Szio- 
mis dienomis, daugelis mokyk-

lu reikalauja peržiūrėjimo vai
ku sveikatos. Tėvai retai krei
pia atydos in vaiku dantis, bet 
mokyklų peržiūrėjimai parodo 
labai daug vaiku su sugedu
siais dantimis, supuvusiais 
dantimis. Supuvusi dantys t 
kiliepia kitose kūno dalyse.

Koks yra gyvenimas be svei-

it-

katos ?
na apie svei’kata sveikais es
ant! Žinoma nereikia susirū

pinti apie sveikata, bet svarbu 
apsipažinti su brangiausia isz 
visu maszineriju, suprasti tos 

silpnumus

Bel kiek žmonių misli-

maszinerijos
stengti juos pad ru tint i.

ir

— F.L.I.S.

GAL DIDŽIAUSIA KIAULE ANT SVIETO

m*
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prieSztai kaip iszrodo locninin kas prie tosios milžiniszkos 
kiaules, William Deichman isz Leigh, Nebraskos. Yra tai di
džiausia kiaule ant svieto sverenti 1,235 svaru, turi 7 pėdas ir 
2 colius ilgio ir 51 colio augszczio ir paeina isz sZtamo “Po
land-China-”

KUR PREZIDENTAS COOLIDGE PRALEIS SAVO VAKACIJAS

Henry C. Watliour isz Wilmington Salos, arti Savannah, Georgia, pašilde prezidentui
Coolidge savo puiku vasarini paloceli ant praleidimo vakaciju szimet. Prezidentas priėmė
pasiulinima ir neužilgio in tonais atsikraustys.

I
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62
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kol gyvas esi, jaigu geras busi 
tai ir be jeszkojimo dangų gau
si.

Tieji geriausia gyvena 
kurie pinigu ne turi, o ir pasko- 
lyti nuo nieko negali.

* Kuo žmogus daugiau mo
ka, su pagyru neiszsiszoka.

Vyras niekad nedažinos 
apie būda moteres, kol su jaja 
nesusinosz. —F.

TEISYBES IR GERI 
PATARIMAI* <- y y ♦ - v ♦ '*
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Katrie mažai žino, dau
giausia tauszke ant bilų susi
rinkimu.

* Teisybe kalbėt in 
klausys tiktai patogi moteris.

Kada szirdis labai plaka

Katrie mažai
I I 
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CHICAGAS TURES PUIKIAUSIA PARKA ANT SVIETO.
Miestas Chicagas gal turės viena isz puikiausiu parku ant svieto, kada Congress uly- . . J .... « • • t • ♦ .olia bus investa in Granto parka. Ant pave'ikslo parodo dubeltava plentą kuri jau baigia 

dirbti ir plaza kuri tęsęsi isz Van Buren in Ilarrisono ulyczia.

#

eina
VYRO GAILESTIS.

*

protus tada nieko neiszplaka.
Turtas kvailiui ant niek, 

patogumas be dorybes
perniek.

nio, o 'paukszczio ant oro nepa
silieka, taip ir kvailiu gyveni
mas ant žuvies nelieka.

Laivo vežios ant vande-

Dangaus nereikė joszkot

Pacziule parėjus nuo dentis- 
to sako: — Ak, tasai beszirdis 
dentistas, isztrauke man visus 
pantis.

Vyras: — Isztikruju boszir- 
dis, ba paliko tau liežuvi- *

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

G. W. BARLOW, Fret.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Km.
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