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ISZ AMERIKOS 1’A.LI.CIJ„EJ"NA PROHIBICIJE IszVisu Szaliu ISZ LIETUVOS
— Franas 
nusipirkęs

RADO SZMOTELI PIRSZTO 
CIGARE.

Allentown, Pa. 
Amour, biznierius,
cigara, užsidegė ir mane turėti 
sau gera “smok” bet po ko
kiam tai laikui kada dacjo prie 
vidurio cigaro, pajuto smarve 
ir pradėjo jam skaudėti galva. 
Pradėjo cziupinet cigara ir su- 
eziuopeka tokio kieto. Norėda
mas persitikrint kas tai galėtu 
cigare būti, perpjovė pusiau*

Nemažai nusistoliejo žmoge
lis, kada paregėjo szmoteli 
merginos pirszto. Kaip mena
ma, tai mergina turėjo nusi- 
pjau't galuka pirszto pjaudama 
tabako lapus, o vėliaus likos 
suvyniotas su tabaku in ciga
ra.

Dabar skundžia taja kompa
nija cigaru ant penkių tukstmi
ežiu doleriu už smirdanti ciga
ra.
PENKIOS SESERYS TURI 

PO DVYNUKUS.
Adams, Tenn. — Pati Anta

no Sokmano, viena isz asztuo- 
niolikos vaiku, kurios motina 
turėjo trynukus, apdovanojo 
savo Antanuką ana diena su 
dvvnukais.

Keturios seservs Sokmanie- 
nes taipgi turi po dvynukus. 
Tomis dienomis likos nutrauk
ta paveikslas penkių seserų su 
dvynukais ir bus nusiunstas 
prezidentui Coolidg’ui.
N0RI.ATSIKR4TYTI NUO 

SZALTOS PACZIULES.
New Y o ik. — Praeita meta 

J. M.
su motore 72 

ko 
senatvės. 

Bet jojo Ona'buvo jam bejaus- 
linga ir “szalta” ir “nepatie- 
szino” 
bar vyras užvedė skunda ant 
persiskyrimo. — Ir kaip ežia 
po nogiu 72 metu motore gali 
* * patieszy t ’ ’ 
tu! — Ona vela sako, kad. jo
sios prisiega supyko ant josios 
ir nori atsiskirt už tai, kad ji 
jam neaprasze savo turtą ver
tes 15,000 doleriu.
KANADA DARO PUIKU 

BIZNI ANT GERYMU.
- Buffalo, N. Y. — Prohibici

jos sznipai iszsznipinejo dideli 
butlegeriu 'bizni ana diena, 'ku
rie sako, buk kas diena isz Ka
nados per ru'bežiu in Su v. Vals. 
atgabena daugiau kaip po sze- 
szesdeszimts vagonu visokios 
aricflkos ir gero alaus. Ant va
gonu butlegeriai uždėdavo vog
tus ar padirbtus muito ženk
lus ir peczctis ir tokiu bud u 
gaudavosi per rubežiu be revi
zijos.
10 METU UŽ PADEGINIMA 

PRIEGLAUDOS.
Philadelphia. — Dažiureto- 

jas prieglaudos del apleistu 
vaiku, Franąs Brenner, likos 
nuteistas ant deszimts metu už 
padegimą Foster Home del ap
leistu vaiku, kuriame tada ra
dosi apie trisdeszimts sierate- 
liu. Sudžia nubausdamas ji pa- 

Gaila, kad toki žveri

ISZTVIRKINO JAUNUOME
NE, GERYMAS NEPALIAU

NA BET DA LABIAUS 
PRASIPLATINO.

Pittsburgh, Pa. — Supreden- 
tas czionaitines pa’licijos Pet
ras P. Walsh, sako kad prolii- 
bic.ije yra nepasekminga ir di
džiausia platintoja nedorybių 
ir visokiu prasižengimu ir turi 
kanecz būti praszalinta nes ki
taip Amerikas eis skradžia že
mo su visais gyventojais. Paua- 
sziai panidkino laja pasiutisz- 

prohi'bicije ir pulkininkas 
.Jokūbas G ra ui

Clevelando, Ohio.
Suprcdentas Walsh savo už- 

metmojimuose kalba:
4 4

ka
pa tie i jos isz

diena

a ps i pacz i a vo inžinierių? 
Rider, 70 metu 
metu, 
< t

J 
idant turėtu prie 

prisiglaust” ant

szalta“szalta” ir “ 
kaip priguli, todėl da-

sena diedą 70 me-

sake: “ 
kaip tu esi negaliu nubaust ant 
viso gyvenimo in kalėjimą.”

VAIKAS PARDAVINĖJO 
MUNSZAINE.

Chicago. — Stasiukas Pa- 
prockis, turintis vos keturioli
ka metu, likos suimtas per pro- 
hibicijos agentus už Imtlege- 
riavima munszaines. Vaikas 
iszsikalbinejo, 'kad tėvas ser
ga, namie yra asztuoni vaikai, 
todėl motina dirbo namine 
jdant užlaikyti szeimymv

KIEK YRA ŽYDU 
ŪKININKU LIETUVOJE.
Kaunas. — Žydu ūkininko

Moskva. — Laike paskutinio Lietuvoje yra virsz 5 tukstan- 
suraszo gyventoju Rosi joj, pa- ežiu. Žydu rankose dabar yra

ROSIJOJ YRA 29,499 ŽMO
NIŲ KURIE TURI PO 100 

METU IR DAUGIAU.

sirode, kad tonais yra arti 147 
milijonu gyventoju tarp kuriu 
29,499 turi po szimta metu ir 
daugiau.

Šoviniu Rosijoj po karei yra 
penki, milijonai moterių dau
giau ne kaip vyru.

Bei'ke žinot kad tieji senukai 
gal nevalgo pajų ir maisto isz 
dinerkiu kaip Amerikoje daro 
todėl ir susilanko ilgesnio 
žiaus.
GORKY SUGRYŽO ADGAL 

IN ROSIJE
Moskva. — Po daugeliui me

tu iszgujimo isz Rusijos, žymus 
rasztįninkąs Alaxim Gorky 
gryžo adgal in savo 
isz Minsko. Daugelis žmonių ji 
pasitiko ir pasveikino kas la- 

sugraudino Gorky kuris 
apsiverkė isz džiaugsmo 

kad ji neužmirszo jojo tautio- 
cziai.

am*

apie 50,000 lia. žemes.
Žydu 

virsz 53,000 asmenų.
Visoj Lietuvoje yra

SUVAŽINĖJO 14 METU 
VAIKA.

Gegužes 5 diena ant kampo 
Kanto ir Nemuno g-viu kelei
vinis automobilis 208 nr. per
važiavo 14 metu Z. Rubinzona. 
Vaikui sutriuszkinti szonkau- 
liai ir bendrai sunkiai sužalo
tas. Szoferis A. BcreisZa sulai
kytas.

ATSAKYMAS KUN. 
SLAVYNO DEL 

P. KEIDOSZIAUS

PAGUNDA
SZETONO

Pildau szita dinsta per 30 
metu, o norints pats negeriu, 
bet 'nematau jokio iblogo jaigu 
kas kitas gere. Kada asz buvau 
jaunu žmogum, tai tas ka ger
davo nebuvo priimtas in kom
panija, bot sziadien kitaip. Val
džia turi kanecz paskubinti ir 
permainyti prohibicijos tiesas 
nes musu jaunuomene velniai 
pagriebs (norints jau dabar di
desne puse juju iszkrypus isz 
kelio). Asz esmių už tai, kad 
butu sugražinta alus, arielka ir 

Juk kitados vaikinas
neturėdamas 21 metu negalėjo 
gauti jokiu gėrynių, 
visi gere —pjauni ir seni ir net 
vaikai. Girtuokliavimas padi
dėjo yisĮir. ^Paežiam l’ittsbur- 
ge girtuoklyste pasididino ant 
300 procento ir kožna meta ei
na auksztyn. Prohibicije atne- 
sze tiktai prakeik ima sklypo o 
ne gerove. Jau man 
aresztavoti

' KOVA SU BULIUM.
Nesenai Kaune genant bu

lius in skerdyklas, vienas ju 
isztruko isz bandos ir ome vai
kyti žmones. Kelis asmenis su
žeidė, 
miszimo. Inszirdusi buliu poli
cininkas buvo 
szauti.

vienas

šukeles praeiviuose sti

pri verst as u u -

vynas*

visi iro re
sziadien

Jau man nubodo 
prasižengėlius ir 

prispyrinet proliibicijos tiesas, 
yra tai negalimas daigias. Už
daryk, žmogau/viena vieta, tai 
atsiranda deszlmts 
pardavinėja Miunszaine. .Juk 
tieji kurie gere priesz prohi’bi- 
cije geria ir sziadien, bet ka 
geria tai Dievas t ilk žino. Ame- 
rike nesiranda jokios proliibi- 
cijos ir negalima jaja prispirt 
ant žmonių. Naminis alus, mun- 
szaine, vynas ir'kitoki gerymai 
yra daromi beveik kožnam na
me.’’

O bet prohi'bicijos veidmai
niai ant to netemina ir gana. 
Priverczia idant 'žmones tru- 
cintusi ir tiek.
NUSZOVE PAUKSZTI, PATS

• < •

kitos kur 
innszaine.

nuszove raudona 
dvylikos metu Kd-

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.
San Antonio, Tex. — Isz gai

lesį i es, kad 
pau'kszti,
wardas Perrenot, pasikorė ant 
pastoges savo namo. Tuosius 
paukszczius nevalo užmuszinet 
Texuose, 
idant tėvas jojo už tai nenu
baustu.
REIKETU TOKIUS 

RAKALIUS PAKART
Williamstown, Del. — Sudže 

Campbell ana diena nubaudė 
Tamosziu ir Andriu Jacksonus 
už subjaurinima panos Dil- 
portli, 55 metu ir josios motina 
86 metu, praeita meta. Tamo- 
szius aplaike už tai 25 metus, o 
Andrius 30 metu in kalėjimu. 
LIG 1965 METU NEW

YORKAS TURĖSIĄS 21 
MILIONA GYVENTOJU.

New Yorkas. — New Yorko 
miesto plote, su jo arti 9 mih- 
onais gyventoju, jau dabar at
rodo per ankszta, bet žinovai 
apskaieziuoja, kad iki 1965 me
tu New Yorko gyventoju skai- 
czius užaugsiąs iki 21 miliono. 
Bet tada didžiojo New Yorko 
plotas busiąs tris kartus dides
nis, 

1 t f ... ■ > « > ... u 1 •

todėl vaikas bijojo

ba i 
net

,,.su- 
teviszke

111 UŽMUSZTA, 103 SUŽEIS
TA, MEKSIKONISZKAM 

MUSZYJE.
Mexico City, Mox. — Dide

lis muszis atsibuvo Seredoje 
Manzanillo tarp vaisko ir pasi
kėlė! i u ir kuriame dalybavo ir 
mažas karisz'kas laivas, kuris 

pasikelelius. 
MuszVje pražuvo 82 pasikėlė- !»•.*♦ * * v* * i 11 * •

ISZKASTA, PINIGU.
Ylakiai. — Sziomis dieno

mis Ylakių miestelyje, 
Jonaiczio namuose bekasant 
skiepą, žemoje — dvieju metru 
gilumoje rastas senovinis sida
bro pinigas, data 1733 metai. 
Pirmojoje .pusėje karaliszka 
karūna ir raide “F”, kitoje — 
keturios mažesnes tokios pat 
karūnėlės. Muziejai arba sziaip 
senienų kolektoriai, norėdami 
ta pinigą gauti, gali kreiptis in 
Y1 a k i u s, Ba rs t y c žiu 
Adolfą Vašiliauska.

g-ve. pas

bombardavojo

MEILISZKA
TRAGI--KOMEDIJA.

* i
Sva ra i tk i emia i,Kla i pėdos kr., 

— Nesenai pas szio kaimo ūki
ninką K.v invyko juokingas at-

liai ir 75 sužeista — kareiviu 
užmuszta 29 ir 38 sužeista. Mu- 
szis prasidėjo kada pasikele- 
liai užklupo ant miesto ir no
rėjo ji pasiimt. Daug pasi'kole- 
liu 'likos suimta ir suszaudyti 
ant vietos tarp kuriu 
daug žymiu žmonių.

radosi

Trumpi Telegramai.
11- Greensburg, Pa. — Per

kūnas trenkė in kariszka balo- 
na No. 3, kuri sudegino ir už- 
muszo pulkininką MacMurray 
i'sz Youngwood.

H Belgradas. — Studentai 
sudegino czionais Ttaliszka vė
liava ir šukele didelius suini- 
sziinus konia po visa Jugosla- 

Daug aresztavota ir suvija, 
žeista.

U Wilkes-Barre, Pa. — New
port township’e sugriuvo žemo 

Keli žmonis ir 
vos apsisaugojo

in kasyklas, 
automobiliai 
nuo nelaimes.

sitikimas. Pas (a ūkininką tar
naujantis bernas labai insimy- 
lejo in to paties ūkininko tar
naite. Szita mergaite jis dabo
jo, kaip aki kaktoje ir saugojo, 
kad nei vienas kitas vaikinas 
nei pažvelgti in ja nedrystu. 
Viena vakara pas minėta ūki
ninką atvyko kaž koks Žydas 
arkliu pirklys ir pasiliko nak
voti. Minėtam bernui isz kaž- 
ku gryžus, isz to paties ūkinin
ko kitu bernu jis sužinojo, kad 
esąs atvykęs Žydas pirklys ir 
kad jis iiakvosias jo meilužes 
kambaryje esanezioje tuszczio- 
je lovoje. Lengva-szirdis ber
niokas tam tikėjo ir visa laika 
isz szirdies skausmo 
nei kur
kersztu priesz ta nelemta Žy
deli, jis visa nakti galvojo kaip 
jam atkerszyti. Anksti ryta at
sikėlęs jis atsistojo prie duru ir 
laufke, kada Žydas iszeis. Galu 

d o szitas pasirodo ir palin- 
ryto. Szitas

nežinojo
pasidėti. Užsidegęs

kejo bernui gero 
užklauso jo ar gerai miegojęs

GERA SZEIMYNA.

— Ar mama tavo neiszbare 
už tai kad neparvažiavai namo 
anksti!

— Mama nežinojo kada su- 
gryžau namo, 
mie. Tėvas ir buvo labai užga- 
nadytas, kad motinos no buvo 
namie, kada sugryžo isz kliu- 
bo isz ryto.

v ba ne buvo na-

ir kuomet Žydas nieko blogo 
manydamas atsako, jog 

ber
nas drožė jajn per galva taip, 
kad szis nuvirto nuo laiptu. 
Ant jo riksmo atsiskubino szei- 
mi ninkas, 
nuo inirszusio berno kruvinai 
sumuszta Žydą apginti. Galu 
gale paaiszkejo, jog Žydas nak
vojęs svoeziu kambaryje, dolei 
ko bernas labai pradžiugo. Jis

■ ra B fe

ne manydamas atsako, 
ypatingai gerai miegojęs, 

japi per galva taip 
nuvirto

'kuris vos instenge

SUDEGE ŪKIS.
Tolsziai. (“V.”kor.) —Szio

mis dinomis, Telsziu
Judrėnų kaimo ūkininko J. Ar
lausko sudegė visos trobos ver
tes 4,915 litu. Be to sunkiai ap
degė sena Arlauskiene 70 mo
tu amžiaus, 
aiszkinama.

valscz.,

Gaisro priežastis

ŽIEMIU LIETUVOJE 
BLOGAS PAVASARIS.

1927 meto pavasaris skaitėsi 
vėlyvas, bet visgi iki Balandžio 
15 dienai buvo pasėti anksty
bieji žirniai, if buvo taisoma 
žeme vasariniams javams. Szl- 
met tuo pat laiku dar tebėra 
žiem, Balandžio 13 diena buvo 
8 laipsniai szalczio, o sniego 
prisnigo tiek, kad buvo rogių 
kelias; 16 diena sniegą nulei
do, bet 17 diena paszalo ir vėl 
padare rogių kelia.

Nors paszaro ūkininkai turi 
užtektinai, bet susirūpinę soja.
NELAIMINGAI ISZSZOKO 

ISZ TRAUKINIO.
Einant traukinėliui isz Cziur- 

lionies gatves in geležinkeliu 
dirbtuves szoko 
vagonu
Pranas, bet nelaimingai užkliu
vo telegrafo stulpu ir nukrito 
ant geležinkelio begiu. Luko
szius be sąmones nugabentas 
in karo ligonine.

in paskutini
kareivis Lukoszius

NAUJA LIETUVOS KON
STITUCIJA APGARSYTA.
Washington, D. C. Gegužes 

25, 11 valanda vakaro. (Lietu
vos Pasiuntinybe Amerikai.)

“Eltos” praneszimu Gegu
žes 25 diena Respublikos Pre
zidentas visu ministeriu kabi
neto nariu ir valstybes kontro
lieriaus pritariamas paskelbė 
nauja 
Einant ja,

valstybes konstitucij.
respubilkos prezi-

dentas renkamas septyneriems 
metams, seimas — penkia- 
riems.
sant, arba sesijų tarpe, gali 
leisti instatymus, tvirtinti biu
džetą, jo iszpildyma ir tarptau
tines sutartis.

Ministeriu kabinetas solida
riai atsako seimui ir, trims 
penktadaliams (3/5) visu sei
mo nariu pareiszkus nepasiti
kėjimą, atsistatydina.

sai mas
Prezidentas, seimo nc- 

arba sesijų tarpe,

Frackville, Pa. — Ugnis kilo 
namo Frano Staldinaiczio ant 
Broadmountain Ave., apie tre- 
ezia valanda po pusiaunakti, 
kuri sunaikino kone visa narna. 
Isz pradžių buvo manoma kad 
du vaikai sudegė, bet ju nesu
rado deganeziam name, bet vė
liaus pasirodė, kad vaikai bu
vo nuoja ta vakara pas bobute. 
Namas prigulėjo prie William 
Roach ’o.

— Juozas Kiroloviczius ir 
Jonas Poczelingis iszvažiavo 
in New Yorka, kur sės ant lai
vo ir plauks in Lietuva atlan
kyti gimines per tris menesius.

atsiprasze Žydo, kurs szeimi- 
ninkui pritariant dovanojo 
jam jo insiszokima. Bet kad 
daugiau tokiu apsirikimu isz- 
vengtu, jis nusprendė savo my
limąją kuogreieziausiai sau už 
žmona paimti.

MIRĖ 128 METU ŽMOGUS.
Nesenai Pumpenu valscz., 

Toliunu 'kaimo mirė 128 metu 
amžiaus žmogus Tamaszaus- 
kas. Tamaszau^lcas visada bu
vęs stiprus. Tik paskutiniais 
gyvenimo metais kiek blogiau 
girdėjo. Tamaszauskas gerai 
atsiminė Napolęona, 1831 metu 
sukilimu ir kitus svarbius in- 
vykius Lietuvoje.

I

Lietuvos sostine Vilnius ki
tur gali būti laikinai perkelta 
tik tam tikru instatymu.

Konstitucijos pakeitimas ar 
papildymas gali būti priimtas 
trims penktadaliams (3/5) vi* 
su seimo nariu.

Seimas renkamas visuotinu 
lygiu tiesiu slaptu balsavimu 
proporcine rinkimu sistema. 
Rinkti gali turintieji 24 metus, 
renkamais — 30 metu.

Instatymams tvarkyti ir j u 
sumanymams ruoszti bei 
svarstyti steigiama valstybes 
taryba.

Konstitucija veikia nuo pa
skelbimo dienoms.

ruoszti

TARP VEDUSIOS PORELES

— Ar žinai Magduk, tasai 
Vamzdelis, su kuriuom kitados 
merginaisi ir buvai susižiedo- 
jus, nuszove ant smort savo pn- 
czia ana diena, kad ji apgaudi
nėjo.

— Mano Dieve, kas tai per 
giliukis, kad asz isztekejau už 
tavos. *
l

Gerbiamasis:
“Saules” 40-me szin metu 

numeryj, ant paskutinio pusla
pio, treczioje szpaltoje, rubri
koje “Dayton, Ohio” 
nia apie mano asmenį, 
kit-ko tenai paraszyta: 
tydami parapijonai, kad klebo
nas neiszdnoda jokiu atskaitų 
isz parapijos stovio ir nežino 
kiek skolų yra... geriausia pa
reikalaut vyskupo, 
mainytu vietini kleboną etc...

Kadangi 
atskaitų” j 
apie Kataliku kunigą duoda 
kadngi 
gundomi kad “pareikalauti 
vyskupo, kad permainytu vie
tini kleboną”, 
barti n i kleboną 
palikti; 
užmetamos man kaltes visisz- 
ki neprisipažystu ir minėtojo 
“Saules” 
inžeistu jaueziuosi, todėl sziuo- 
mi labai praszau Tamstos, pra- 
neszti man laiszku, S__ 
gerinus visai “Saules” skaity
toju miniai suteikti sekanezius 
paaiszkinimus:

L Ka reiszkia

tilpo ži-
Tarp

“...Ma-

kad per-

“nedavus JOKIU 
labai bloga liudyma

T 
delei to parapijonai 

kad

na ir žinoma da- 
“be duonos 

bet kadangi asz prie
> >

raportu skaudžiai

arba, dar

“neszduoda 
JOKIU atskaitų! Ar patvirti
ni Tamsta ir reikalui atsitikus, 
priparodysi, kad asz szesziu 
metu klebonavimo laikotarpyj 
minėtame Daytone, jokiu at
skaitų, tai yra niekad, pavapi- 
jonams nesu davės.

2. Jaigu Tamsta iszbrauk- 
tum žodi “jokiu” tai gal malo
nėtum paaiszkinti ir iszvardin- 
ti tas atskaitas, apie kurias in- 
eigu-iszlaidu stovi mano para
pijonai nuo manes nesužinojo; 
katrais metais ir kokios ruszies 
tos atskaitos yra! ar paprastos 
ar nepaprastos bažnyczios-kle- 
bonijos inrengimo atskaitos.

3. “Saules” bendradarbis A. 
J. Keidoszius, po minėtu ra
portu pasiraszes, pretenduoja 
būti geru Kataliku ir dar ge
resniu Lietuviu. Busiu dėkin
gas Tamstai jaigu paaiszkinsi, 
ar ponas Keidoszius yra dabar 
mus parapijos nariu, 
dabar juomi nėra, tai kada jis, 
kaipo geras Lietuvys-Katall- 
kas,
metu gyvenas Daytone, prigu
lėjo prie Lietuviu 
parapijos.
kad ponas Keidoszius niekaa 
prie Lietuviu parapijos nėra 
prigulėjęs, tai ar verta jam už
siimti ne savo parapijos reika
lais, ir szmeižtus ant svetimo 
klebono pasiraszinoti. Pasa
kiau upasiraszinoti”, nes esu 
insitikines, kad p-nas Keido
szius minėto skundo pats pa- 
raszyti nesugebetu.

(Nesijaucziamo atsakaneziais 
už p. Keidosziaus koresponden
cija ir nosijauezeme kaltais ap- 
szmeižimo kun. Slavyno — gai
la kad užėjo nesupratimas. 
Juk laikrasztis yra del disku
sijų skaitytoju. Patalpiname 
szi atąįszaukima kaipo teisingu 
dszaiszkinima kun. Slavyno ir 
jo sumanyta inžeidima, kuris 
no invyko isz musu priežasties, 
nes “Saules” tikslu ne yra 
szmeižti jokios ypatos, ar tai 
butu kunigas ar svietiszkas 
žmogus. — Redaktoris.)

ir jaigu

jau su virsz trisdeszimts

szio miesto
Jaigu pasirodys

pasiraszinoti

PASKUTINES ŽINUTES.

H Pittston, Pa. —Ugnis su
naikino Houston mokslą ine 
nakties laike padarydama ble- 
des ant $20,000. Badai kas to
kia padege mokslaine*

Szetonas per ilgas dienas se
ko iszguitus isz rojusa; isz pra
džių biameje, kaip vaikai, lai
kosi per visas dienas už ranku 

, arba gėrėjosi
kaip geru vynu, taip

atsitolint ir jeszkoi
Isz pradžių Jieva ne

ir abudu verke 
savim,
jog szetonas jau abejojo ir pra
dėjo juos nužiurinet, jog yra 
laimingi. Po kokiam tai laikui 
kada jau suvalgo paskutines 
figas, po kuriuom tai medžiu 
buvo apsistoja ir badas davi- 
nejosi ženklus. Adomas pasta- 
n avi jo 
maisto.
norėjo ant to sutikt; po tam at- 
sisveikinejo su juom su aszaro- 
mis. Kada jau atsitolino, apsi
suko in savo ilgus geltonus 
plaukus, atsigulus po medžiu 
užmigo.

Kada pabudo jau pradėjo 
temt o artimoje paregėjo koki 
tai szeszeli stovinti. Buvo tai 
mažas szlubas žmogelis, su di
dele galva ir navatnom akutėm 
kuris primine Jievai ka toki 
kuri jau kart buvo regėjus. Pa
regėjus ji, persigando isz pra
džių ir susisarmatino savo nuo
gumo — bet tuojaus akyvumas 
ja perėmė ir Jieva prisiartino 
prie jo. Bet tuojaus susiraukė 
ir atszoko tardama:

— Tu esi szetonas.
— Taip, asz esmių Szeto

nas. Kad tik žinotum, kaip asz 
gailiuosiu jus ir to, kas atsiti
ko... niekad ne mislinau kad už 
toki menka daikteli toki butu 
apverktini Vaisei. Senukas mus 
labai užsirūstino, bet tikiuosiu 
jog duosis persipraszyt — kas 
kiszasi manes, tai norecziau 
jum prigelbet isz visu mano pa
jėgu.

— Atstok, ne noriu tave pa
žint — tarė Jieva atsikreipda
ma nuo jo.

— Praszau, duokis perpra- 
szyt o puikiausia, — melde Sze
tonas taip,—esi puikiausia, no- 
rints apie tai ne žinai da; esi 
puikiausia, isz visko, ka sutve
rė Sutvertojas....

Peczei Jievos nematant su
drebėjo.

— Esi karaliene sutvėrimu 
irp rivalai karaliaut ant sutvė
rimu ir ponu ju, ant vyro.

Jieva staigai apsisuko in sze- 
tona, puikios josios akys net 
žibėjo, karsztos lupeles, rodos 
gere kožna jo žodi.

Tavo silpnumas ne gali in- 
galėt vyro. Nori, o padarysiu 
tave valdanczia. — Sziandien 
nežinai svo drūtumo, esi silp
na kaip kūdikis. Nori, o pada
rysiu ji tavo nevalninku, kuris 
gules po kojų tavo. Geis tave 
ir szlovis o ir visame klausys. 
Ah! kad tik galėtum matyt ir 
apszacavot, kaip tu esi puiki, 
intiketum man....

— Padalyk tai — susznabž- 
dejo silpnu balsesliu Jieva.

Tada Szetonas iszeme isz an- 
czio paliravota zerkoleli tam 
tyczia isz plieno ir padavė ji 
moterei.

Tame laime iszguitu isz ro
jaus pasibaigė ant visados.

JUOKINGAS 
APGARSINIMAS.

Kaip galima sumuszti savo 
prieszininka biznije, parodo se
kantis apgarsinimas:

Vienas isz didžiausiu skubė
liu fabriku, iszlipino ant visu 
kampu szi tokius apgarsini- 

“Richards’o skrybėlės
yra geriausios. Neszioja jais ir 
Charley Chaplin. ’ ’

Ant rytojaus ant kitu kampu 
radosi szitokie apgarsinimai: 
“Už tai visas svietas isz jojo 
juokėsi!” *

mus:



i. SAULIS

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I L>
Lithuanian Legation, 

2622 16-th Street, N. W 
Washington, D. C.

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

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

rrofesorius egiptologijos ir as- 
siriologijos isz Amerikon isz k o 
universiteto Washingtone.

Špatai ir pikiai kas diena at
randa naujas senoviszkas uz
bekas apie kurias raszo bildi- 
je, rodos kad tai nauja knyga 
isz senoviszkn laiku.

Biblis/kai rasztai sziadien li-

J EMIGRANTU 
KLAUSYMAI
I. .», ,

Foreign Language Informa
tion Service gauna daug pra- 

iszymu isz visur apie visokius
immigrant u problemų*, ir įniks

kos kitaip iszaiszkinti <lol zino-l""" laiko indomimt-
gaus, ne taip, kaip 
k nose laikuose.

senovisz- 
fada žmonesm

sius 
lai kraszcziams.

klausymus ir atsakymus
«
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Sveikiauses Vaikas
I Isz Indianos
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Kas Girdėt
Suvienytųjų Valstijų Sena

tas ana diena nutarė metine 
pensije sumoje penkių tukstan- 
czin doleriu <lvl naszlos miru
sio Wood row AV i l šono.

Teisingysta reikalauja idant 
naszles mirusiu prezidentu, ko
kius Suv. Valst. turėjo, negy
ventu varge. Bet toji pati tei
singysta reikalauja, idant kož
na naszle po darbininkui, rei- 
kalaujenti suszelpimo, nebūt u 
nžmirszta. .Juk, jaigu preziden
tas szio turtingiausio sklypo 
negalėjo užtikrinti ateiti savo 
paežiai 'būdamas da gyvu, tai 
ka ežia kalbėt apie moteres pa
prasto darbininko.

Paimkime tais
naszles ir sieratukus tuju ne
laimingu anglekasin, kurie žu
vo kasykloje arti Mathers, Pa.r 
kur badai užtroszko daugiau

iszvažiuojant isz Amerikos ne
gali gauti sngryžirno leidimą 
kadangi neturi atvažiavimo 
certifikato. Gryžti atgal turėsi 
gryžti paprastu budu, tai yra 
praszyti immigracijos vizos.

Yra galimas daigias, 
inves kokias 
aprūpint i ateivius 

szali 
1924m. be 

pm'žiiircjimo- Kelios bylos bu- 
pasiulytos 1><»I iki sziam lai-

net uri

Kongresas 
permainas 
kurie ai važiavo iii 
priesz Liepos 1<L,

kad
nors

szia

Baisi pragaro szmekla, vir
tusi nuožmia liga, kasdien rijo 
auka po aukos, 
in visas musu 
žmonių verksmus 
mus. Žmones, patyrė ta baisia 
nelaime, bėgiojo, slapstėsi, 
bet veltui: žiaurus maras visur 
juos surasdavo ir guldydavo ir 
senus, ir mažus, ir tvirtus jau
nuolius.

V ieno miszko paltokoje aiksz- 
toleje, pro kuria ėjo paltus ke
lias in Vilnių, stovėjo didelis 
kaimas. Pirmiau linksmos dai
nos nuolat jame skambėjo, bet 
sztai ir czia ta baisi szmekla 
pavert e linksmus garsus ir ji įn
ikus in skaudžius dejavimus n 
verksmus.

, Isz to mirtimi užkrėsto kai- • 
nio kas ti'k galėdamas bego ir 
slėpėsi. Tik isz vienos pakry
pusios, senos hisziieles nebego. 
Kai kurie begautieji stebėjosi 
ir kalbėjos: Tur but ten esą vi
si jau iszmire... Tacz-iau niekas 
nedryso a rėžiau prie jos priei
ti. Mat, vengė susitikti net su 
savaisiais ir su giminėmis, kad 
neužkrės!u maru.

Tai ar-gi jau isz tikrųjų nei 
| gyvos dvasios nebūtu toje pa-

Pn- 
siliko jojo dvylikos metu Pet- 

savo

pask leisdama 
žemeles puses 

ir vaitoji-

slapstėsi

o kas

I

r

F į

DU NASZLAITELIA1
s-..

džiai prisiglaudusi prie jo ir 
žiūrėdama in apsiaszarojusi jo 
veidą, tyliai kalbėjo:

— Petruk, juk grinezioje 
jau būti nebegalima...
mus priglaus h.

— Prie ko prisiglausti ?... 
Argi musu mamyte mus nepa
rodė Dievuliui... Sztai jo pa
veikslas, — atsake Petrukas, 
rodvdamas iii kryžių. Ir Mary
te, o su ja ir broliukas, kaip 
dvi jaunutes vystanezios gėlės 

pasitikėjimu prisiglaudė
prie Kristaus kanezios ženklo.

— Petruk, einame isz trio- 
bos! lauke bus oras geresnis, — 
po ilgo tylėjimo linksmiau pra
bilo Maryte.

— Bet pirma pasakykime 
paskutini ‘ sudie...

Juk palaidoti negalėsime... — 
Czia Petruko žodžiai nutruko

buvo tos nuomones, kad pirmu- Parsitraukiant Naturalizuotu 
Piliecziu Vaikus.

Klausymas: Turiu pilnas pi
lietystes popieras ir noriu pra- 
szvti nekvotines vizos mano 
žmonai ir vaikams* Mano vv- 
riausia duktė ka tik sulaukė 
a'sztnonioli’ktiis metus, ir asz 
abejoju ar gales atvykti su ki
tais szeimynos nariais kaipo 
n e k v o t i n i s i m m i gra n t a s ?

Atsakymas: 
dn'kte ir

vizos

'-v
mas

tinis žmogus likos sutvertas 
aut svieto 4(M)4 metu priesz 
Kristų* Bot dabar žinome, kad 
musu žeme yra ne mažiau kaip 
3,000,000,000 melu senumo, o 
jirmirtinis žmogus atsirado gal 
500,000 metu a<lgal. Abralio- 

gyveno apie 2100 priesz
Kristų o Maižieszius 1225 P.K.

Užgimimas Kristaus turi bū
ti asztuoni metai anksezian ne 
kaip sziadien manome, nes 
rasztai parodo kad Juozapas 
su Marije pribuvo in Betleju 
asztuonis metus priesz Kris
taus gimimą, todėl metas 1928 
turi teisingai skaitytis 1936.

Sziadien visi žino apie Ba- 
belonijos Bokszta, kur jisai sto
vėjo, kaip buvo didelis ir del 
ko ji pastate.

Taip, mokslas mums szia
dien atidengineja senoviszkas 
slaptybes, kurios buvo nežino- 

’ mos per amžius o sziadien yra 
kaip <lu szimtai. Ar josi^gaus P«prnstu dalyku.

1 mmigracijos 
užtvirtinta.

vargingas

paszelpa už savo duonos jesz- 
kotojus! O kad ir gaus tai vi
sai mažai.

Aplinkinėje Waukegan, IIli
nojuj, likos papildyta žudinsta 
tiksle apipleszimo.

Szeimyna Beck’p netikėjo in 
bankas, laikydami savo sun
kiai auczedmtus pinigus na
mie. Apie tai daginio keli ban
ditai, kurie iusigavo in narna. J 
Apgynime savo tėvu, stojo 26 
metu suniks, kuri banditai nu- 
szove ant smert.

Del suezedintu pinigu randa
si bankai ir czedinimo draugu- 
ves, kurie jums apsaugos pini
gus geriau nie kaip jusu slap- J 
tingiausios vietos namie-

mums

Anglikas, kuris parasze kny
ga apie Amerika, raszo tarp 
kitko, kad prohibicije gali bū
ti pasekmingai investa tiktai 
I960 mete. Gal ir teisybe, bet 
lyg tam laikui puse žmonių bus 
isztrucint i.

kurie

H ■ ;.4; /

0*1»

kai

Mokyti profesoriai 
džiovina sau smegenis apie tai 
kaip gyvena mariniai žvėrys ir 
žuvys, dabar tyrinėja kiek tu
ri paežiu did-žuvo (velioriba.)

Tegul turi ir po dvylika, bet 
isztikruju tosios dvylika pa
ežius did-žuvies nepadaryt n 
tiek ergelio vyrui, kiek pada
ro viena sziandienine pacziule 
žmogui.

Taip sau mano kokis tai .J. 
C. Rockwell isz Topeka, Kau

ku ris uždirba tiktai tris 
szimtelius ant menesio, o jojo 
paeziulei tas neužtenka, nes ji 

užimtu metu, bet užlaikė kalba spiresi gauti vien tik ant paro
du tris tukstanezius <loleriu ant 
moto.

Paežius ■did-žuviu 
lauja ant savo padailinimo ne

“Giliuknin-
— atsidus ne

Neisztekejnsi 
n eapsivedes sūnūs 

Amerikos pilieezio, būti inleis- 
ti kaipo’ nek kvotini a i immi- 
grantai, turi būti mažiaus asz- 
tnonioli'ka metu senumo kuo
met aplikacija 
Komisijonieriaus
Jeigu suvirsz asztuoniolika me
tu kuomet jau atvyksta tas ne- 
permaino nekvotini immigraci- 
jos stovi.

Tarpo asztuoniolika metu ir 
dvideszimts-pirmu metu vai- 

Amerikos piliecziu gali
praszyti parinktines vizos — 
priskaitomi prie kvotos bot 
gauna pirmenybe.

Tuoj iszpildyk aplikacijos 
forma No.633 del szeimvnos in
leidimo.

Pilietyste ir Isztekejimas 
už Ateivio.

Klausymas: Mano pirmas vy
ras, už kurio isztekejau 1917 
metais, buvo Amerikos pilietis. 
Jis mirė. Asz pereitais metais 
vol iszIFkejau.
uis vyras nepilielis 
meczian pilietyste 
ma už ateivio?

Atsakymas: Pilietystes
Pasilieki Amerikos 

isz foke ja i už

Mano dabarti- 
Ar asz pa- 
isztekeda-

ne-

Kanadoje gyvena daug žmo
nių paeinaneziu nuo Francu- 
ziszku ateiviu. Norints tieji 
žmones gyvena Kanadoje nuo

savo tėvu. Ne tik ka neisztaįl
iejo, bet da Francuzina Angli- 
kus ir Airiszius.

Jjaikraszczini raszo apie at
sitikima, kokis atsitiko slide 
Montreal, kur stojo kaipo bu
dintojas kokis tai Airiszis Pat- 
rickas G’Hoobhan. Kada jam 
rasztininkas perskaitė prisie- 
ga Angliszkai, tai atsiliepė: 
“Je ne parle pas Anglais 
kas ženklina: 
bszkai.”

Kitaip su musu Lietuviais. 
Jau pirmoje gerrtkarteje tan
kiai atsitinka, kad jaigu in 
juos praszneki Lietuviszkai, 

1 don ’t speak 
O kas 'bus už ko-

4 4

1 •

> > ___

Nekalbu Ang-

tai atsako:
Lithuanian.
kia 25 metu F Dings visai Lie
tu viszka kalba Amerike!

i 4 

r >

Prohi’bicijos kamisorius Dor
an iszdave paliepimo tomis die
nomis idant visi prohi’bicijos 
agentai turėtu ženklyvas kepu
res idant visi automobilistai 
juos galėtu pažinti kada juos 
sulaiko ant kelio, nes daugeli 
kartu atsitiko kad koki bandi
tai sulaikydavo keleivius ant 
kelio ir juos apiplcszdavo.

Patogi pati tuom yra dau
giau mylėta per vyra, jaigu 
yra locnastis'kito vyro.

Togai pats lietus, kuris yra 
palaiminimu del ūkininko, tan
kiai buna prakeiktas per mo
tore kuri užsidėjo ta diena 
nauja skrybėle.

Acziu mokytiems žmonioms 
ir žmunams senoviškos istori
jos tai lyg Hziam laikui likos 
atrasta 1,312 vietos apie kurias 
biblije raszo, apie tai apskelbė 
daktaras Gcoroge S. Duncan,

SH S,

uorei ka-

figinio lapelio. —
gos did-žuves,”
vienas susi rupines vyras, kada 
aplai'ko rokunda del užmokėji
mo už szle'hia savo
kuri yra nedidesne už figos la
peli.

paczi ules

Aplai'keme kopije liaudies 
operos “Birute,” muzika para- 
sze Mikas Petrauskas o žodžius 
G. Žemkalnis. Kaina papiginta 
iki 1 dienai Liepos — vienas 
doleris. Vėliaus bus du doleriai 
už knyga- Korams vertėtu par
sitraukti taip puiku veikalu, 
nes kompozicije yra puiki kai
po ir žodžiai. Adresas: Mikas 
Petrauskas, 2263 24th St., De
troit, Mich.

Birute,

Kokia tai Mrs. Edita Crom
well, turinti vos 41 metus, pa
gimdė asztuoniolika vaiku in 
laika 22 metu savo vedusio gy
venimo.. Jsz tr/likos vaiku ko
ki gimė paskutiniuose deszimts 
metuose, tiktai du pasiliko gy
vi, o likusioji mirė. Antras jo
sios vyras randasi sziadien ka
lėjimo už girtuoklysta.

Kokia do nauda gali turėti 
visuomene isz vaiku ‘gimusiu 
isz tokiu tėvu. Ant ko prisi
eitos pasiaukavimas ir kentė
jimai motinos T

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistaa Mahanojuje. __ 

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

o

pametei.
piliete. Kuomet
Amerikos pilieezio 1917 metais 
tapai Amerikos piliete, Buvai 
piliete Rugsėjo 22d., 1922 m- 
kuomet moterų -pilietystes ak
tas buvo priimtas, ir sulyg to 
aklo nepametei pilietybe isz- 
tekedama už ateivio po priomi-
iriu to akto.

Atvaiiavimo Laikas ir 
Laivo Vardas.

v o 
kui Kongresas jn nesvarstė.

Kaip Ilgai Galima Laikyti 
Immigracijos Viza?

Klausymas: Mano motina 
Li(‘luvoj gavo immigracijos 
viza, bet del prastos sveikatos 
negalėjo tos vizos vartoti. Ant 
kiek laiko ta viza vis gera ?

Atsakymas: Immigracijos vi
za turi būti vartojama in ketu
ris menesius nuo iszdavirno. 
Vizos savininkas turi būti ant 
lai’vo kuris ji atvež in Suv. 
Valstijas priesz iszsibaigima 
ketvirto menesio. Konsulas ga
li iszduoti kita viza po paežiu 
kvotos numeni per pati kvotos 
meta jeigu vizos savininkas ga
les paduoti gera priežastį del 
neiszvažiavimo. Bet reikės mo
kėti kitus deszimts doleriu.

— F.L.I.S.
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kiausiu ir gražiausiu vaiku In
dianos valstyje, pirmutine do
vana laimėjo 16 metu Georgo 
V. Collicott isz Greensburgo, 
I nd. Gavo jisai 99.9 procentą 
už sveikata, gražuma ir iszmin- 
tingiima.

Mo'k v k los

I n to r-

ji atvež

krypusioje luszneleje? Ne,

tėveliams

i t 
I

Ii Ii 
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SKAITYKITE SAULE 
o

tylėjo ir Maryte* Ti'k naszlaite- 
liu szirdvs graudžiai krauju 
verke, kai jie atsisveikindavo 
su m vi ima is mirusiais savo tė
veliais. Mielu noru jie dar kiek 
laiko butu 'pasiliko su jais, bet 
nepakeneziamas oras priverto 
vaikelius apleisti savo gimtine. 
Ir abu naszlaiteliai, vos isz 
s'kausmo ncalpdami, prisispau
dė kryžių prie saves ir apsiden
gė sena tėvo miline, iszejo isz 
mylimos savo gimtosios lusz- 
neles.

♦

rūkąs su dešzimties metu 
sesele Maryte. Jie nebego: jie 
gailėjo palikti serganezius sa
vo lovelius ir nesibijodami mir
ties kaip inmane, jiems g<‘lbe- 
.i(».

Bot sztai, viena ryta mirė ju 
tėvas vaikeliu szirdvs vos 
skausmu neplyszo, o czia pietų 
metu rengusi juos apleisti ir 
motina. .Jausdama tuoj aploi- 
sianti szi pasauli, pažvelgusi in 
savo apsiaszarojusius vaiko-

savo

KRE1PKITES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 

Viso* Kroniixko* Ligo*.

• •
apsiniaukęs dan- 

leidžia žemėn stambius lie
taus laszus, o szitirpus, szaltas
rudens vejas kaukia, szvilpia, 
negailest ingai

Ruscziai 
gus

ba kas kitas czionais turi gva- 
ranliioti kad ji užlaikys. Jis 
turi visa savo laika praleisti 
besimokinant- Negali eiti dirb
ti, tik kelias valandas kuomet 
mokykla užsibaigus ir vakaci- 
jos laiku. Pirm negu aplikaci
ja Amerikos konsului pasinns- 
ta jis turi prisiraszyti prie mo
kyklos, kuria. Darbo Sekreto
rius pripažysta. Galima gauti 
vardus ir adresus tu mokyklų 
isz Foreign Language 
mat ion Service.

inleidimo eerlifi- 
katas turi būti pasiaustas su 
praszyma del studento vizos.

Studentas turės parodyt i ko
pija szio ceri i tikai o kuomet at
vyksta.

Studentas, 'kuris 'ketina mo
kintis Suv. Valstijose, turi su
prasti kiek nors Anglu kalbos, 
užtektinai suprasti pamokas.

Reikia atsiminti, kad stu
dentas gali pasilikti szioje sza- 
lyje lik taip ilgai‘kaip ilgai jis 
užsiraszes pripažintoj mokyk
loj. Kuomet užbaigia mokslą 
turi tuoj apleisti Suv. Valsti
jas. Nes nebuvo Suleistas nuo
latiniai apsigyvtuiimui, ir ne
gali czionais pasilikti ir negali 
tapti Suv. Valstijų piliecziu.

Jeigu nors tamsta esi Ame
rikos pilietis, ir tavo sūnūs vis

i, jis tu
rės apleisti Suv. Valstijas.

Ar Nelegaliszkai Atvykęs 
Jūreivis Gali Būti 

Naturalizuotas.
Klausymas: Atvažiavau in 

irto t uose, 
kaipo laivininkas. Apleidau 
lai va ir pasilikau szioje szaly- 
je. Iszsiemian pirmas .popieras 
tuoj po atvažiavimu ir dabar 
noriu tapti pilnu Amerikos pi
liecziu. Ar galėsiu gauti pilnas 
Amerikos pilietystes popieras?

Noriu aplankyti Europa szia 
vasara, ar galėsiu gryžti atgal 
Amerikon be bėdos?

Atsakymas: Tavo invažiavi- 
mas in szia szali, 'be tinkamos 
inspekcijos, yra nelegaliszkas. 
Jokiu budu nebus. galima rasti 
rekordą apie 'tavo inleidima 
nuolatiniui apsigyvenimui, ir 
tokiu budu negalėsi iszgauti 
atvažiavimo certifikato.

Kiek laiko atgal iszleisdavo 
“nunc-pro- 
jureiviams 

ai<ba laivininkams kurio per 
kiek laiko czionais iszgyveno. 
Toki turėjo tik užmokėti 
‘Vhead taksus” ir buvo skaito
mi kaipo lega'liszkai inleisti.

Bet 
sziadien tas viskas permainy
ta.

Kad nors sziadien negali 
tapti Amerikos piliecziu, liet 
tave negali iszdeportuoti prie
žastimi tavo neiegalisžko iulei- 
dimo, nes “deportacijos lai- 
kas,n tavo atsitikime iszsibai- 
o.

Jeigu vyksi Europon nebusi, 
inloistu su specialioms privile
gijoms, tik piųirastu budu, nes

.i 1 i! i r 11

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apaiaaugokite parojau*.

Klausymas: Atvykau in Su v. nesulaukęs pilnu metu

vau 
priežasties pilietystes 

sugražintas.

Valstijas kada nors 1918 me
tais, bet negaliu atsiminti lai
vo vardu ir diena kada atva
žiavau. Tik žinau kad atvažia- 

tu. metu rudeni. Del tos 
mano

praszymas buvo 
Kur galiu gauti szitas infor
macijas F

Atsakymas: Yra daug žmo
nių tame pat padėjime. Bandyk 
sužinoti apie atvažiavimo die
na ir kitas informacijas nuo tu 
žmonių, kurie su tavim paežiu 
laiku atvyko (jeigu atsimeni 
kas su tavim atvažiavo). Jeigu 
isztikruju žinai kokios kompa
nijos laivu atvažiavai tai pa- 
raszyk tai 'kompanijai. Jeigu 
gali praneszti apie kada atvy
kai, kuriamo uoste atvykai, isz 
kurio iszvažiavai ir kaip ilgai 
kelione ome, gal Foreign Lan
guage Information Service, 222 
Fourth Avenue, New York Ci
ty, gales tan pagel'beti sziame 
reikale.

Studentu In leidimas.
Klausymas: Buvau 'legalisz- 

kai .inle-istas dviejais metais 
atgal, ir dabar noriu kad ma
no sūnūs, kuris Vengrijoj mo
kinasi, atvyktu czionais tęsti Galėjo gauti pilietystes. 
tolinus mokslą. Ar ta jis gali 
daryti!

Atsakymas: Studentas 
virsz penkiolikos metu am
žiaus, jeigu gali darodyti A- 
merikos konsului kad jis isz
tikruju vyksta Amerikon tęsti 
tolinus mo’ksla, yra inloidžia- 
mas 'po specialiu svetimu stu
dentu rcgulaciju. Sulyg tu re- 
gulaeiju jis turi turėti užtekti
nai pinigu savo užsilaikyti, ar 

*

Suv- Valstijas 1922 
laivininkas.

taip vadinamus
tune” certifikatus J

su- nors

nes

t

k
f

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
Inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverga ir Petnyczin 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauauni Name, Antra* flora*.

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Name. Coal ir Main.

apsiasza rojusius 
liūs, tarė:

Vaikeliai, asz jaueziuos 
greit jus aplipsianti, o kas jus 
globos ?
nutruko, stambios aszaros nu
riedėjo per jos veikla, ji sunkiai 
atsikvėpė ir užmerkė akis, ir, 
rodo s i, ta r k i' jos* sz i t i e ž( ai ž i a i 
butu paskutiniai... Bet dar ne: 
jai mirti da negalima, ji turi 
dar žodi tarti, ji turi palaimin
ti savo vaikelius ir juos keno 
nors globai pavesti. Tad ji at
merkė akis ir silpnu balsu vėl 
tarė:

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 stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
I

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
relszkia, 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 sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, 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, 
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 kataloge. Reikalingi musu 

’ žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. Bukaitis,
25 Giliui Street Spencerpoint, N. Y.

'j

— Czia ligones žodžiai

Dievel! — pratarė

ji prie saves... O

9

Petruk, paduok sztai szi- 
ta, ant sienos-ka'banti, kryžių.

Petrukas knkeziodamas isz- 
pildc motinos -praszyma.

— A k,
ligone ir paėmus kryžių, karsz- 
tai ji bueziuodama kalbėjo: — 
Kristau, galybių Vieszpatie, 
pasigailėk manes! priimk savo 
globon mano siela; taip pat pri
imk savo globon ir mano vai
kelius, — ir dar karta, karsztai 
prie savo lupu prispaudusi, pa- 
bueziavo kryžių ir paduodama 
ji vaikeliams tarė:

— Imkite sztai szita kry
žių ir, kol gyvensite, laikykite 

gailestingas
Dievas visame jums pagelbės, 
tik mvlekite .Ji ir melskitės »
prie »Jo«

Kiek palūkėjusi, jausmingai 
tvliai meldėsi:

— O maloningiausioji Die
vo Motina, atiduodu... — ežia 
jos žodžiai nutruko, rankos nu
sviro. Dar vienas sunkus atsi
kvėpimas, ir motinos siela per
žengė amžinybes slenksti. O 
gailios vaikucziu aszaros, tar
si sidabriniai laszeliai, krito 
ant motinos krutinės ir ten 
slėpėsi.

♦ • •

Jau treezia diena, kaip du 
naszlailėliai sergsti mirusiu sa
vo teveliu kimus. Jaunutes vai
kucziu jėgos visai silpsta, žiau
ri mirties ragana, iszsketusi 
savo nagus, rengėsi iszrauti ir 
szias jaunas gėlėlės.

— Kaip man karszta, pa- 
duokie vandens.., gailiai dejuo; 
damas paprasze Petrukas savo 
seseles.

Nors Mpryto taip pat buvo 
nusilpusi taeziau laike save 
tvirtesne, noringai patarnavo 
savo broliukui, paskui, nuoszir-

į

tik paėjo keletą 
sziurpulys

draskydamas 
nuo medžiu dar žaiiuojanczius 
lapelius.

Iszoje naszlaiteliai pasisuko 
in artima kluoną, tiketlamiesi 
ton pasislėpti nuo lietaus ir vė
jo, bet vos
žingsniu, szaltas 
perėjo per ju nusilpusius'kūne
lius, ir Petrukas, matyti, ligos 
jau pakirstas, czia pat sukniu
bo prie dideli oberžo ir isz po 
jo atsikelti nohopajege. Nein- 
stengdama Petruko pakelti, 
Maryte užklojo ji miline ir in- 
si kniau busi in ji, 
verkdama, kalbėjo:

Nemirk ir tu, nepalik 
, kur asz paside- 

Bet Petrukas graudaus 
maldavimo jau negirdejo, 
po keletos ininueziu tyliai

graudžiai

manes vienos 
siu... — 
jos 
nes
isztares: — Jėzau! Marija! Juo
zapai! — atiilave savo skais- 
cziausia siela Tam, isz Kurio 
ja gavo.

t) Maryte po ilgo skaudaus 
dejavimo, maža, visu apleista 
naszlaitele, sukaupusi pasku
ti nias savo jogas, paguldė savo 
broliuką ir sukryžiavusi jo ran
kas, pridengė ji miline, po to 
gale jo galvos pastate kryžių, 
fa pati, kuri mirdama motina 
jiems inteike, ir nuskynusi vi
sas dar nenuvytusias daržely
je rudens gėlės, sudėjo jas ant 
Petruko,

Ir taip, isz stovinezio prie jo 
galvos kryžiaus gailestingai 
žiurėjo Nukryžiuotasis, o ant 
berniuko kūno mirgėjo vėjo pu- 
cziainos vystanezios gėlės.

Tas vaizdas taip sujaudino 
Maryte, kad ir ji sukniubo ant 
gėlėmis papnoszto broliuko la

ir daugiau ncdieatsike-vono. 
le..

f

kryžiaus

Ant rytojaus audra nurimo, 
debesys iszsisklaide, saulute 
pabėrė ant žemes tukstanezius 
žėrineziu spinduliu, o prie di
delio kieme auganezio beržo 
vystanezios© geleso paskendo 
gulėjo du naszlaitobai; gale ju 
gaivu, ties beržu, stovėjo Kris
taus kanezios ženklas ir skaus
mo liūdesyje paskendęs malo-*
niai žiurėjo in tuos du, gėlėse 
gulinezius, mirusius naszlaite- 
lius.

6 6 6
yra U* r«cept*a dal 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karstelio.
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Nežinomas Kareivis
I

t

Juodu abu buvo jau atsitar
navo kareiviai. Tvirtoves ko
ma ndant o pa rėdymu juodu bū
vu paskirti in viena Eletsher’o 
tvirtoves stoti. Ji buvo viduryj 
pririju, už dvieju myliu nuo 
Flotsher’o tvirtoves.

Valis, — sutrumpintas Va
lentinas, — buvo telegrafo val-

džiu.
antplu-

keris buvo parbloksztas smar
kaus vėjo. Sujungtomis, rodos 
virszžmogiszkomis jėgom i s,pa
galiau, jiems pasiseko duris vėl 
užrakinti. Sunkiai 'kvėpuoda
mi, jie pasilsėjo valandėlė. Po 
to juodu pasilenkt) prie pasty
ru.šio žmogaus, gulinczio pas ju 
kojas. Valis pirmas susigriebtu 
pasilenkė, apverto kniupszczin 
gulinti ir pažvelgė in jo mirti
nai pabalusi, baimes iszkreipta

•Jis buvo dang matos 
mirszt aneziu

veidą.

Kai jis pabudo, vėtra staugė 
da smarkiau, nei nakti. Abudu 
vyrai vos-ne-vos galėjo pakęsti 
kaip ledas, szaltoje troboje. 
Buvo jau beveik pietus. Perei
ta žiema Valis buvo iszmegi- 
nes keletą, blizzard’o

Bet (ai buvo saugioje
Fletcher’o tvirtovėje, kuri ga- žmonių Indijoj, 

dininkas, o Brown’as — stoties lojo atsispirt tokioms audroms, nuo lietaus kulkų, bot jam dai
Jis szoko isz lovos ir norėjo niekados nepasirodo mirtis to- 

Tuo tarpu kiam žiauriam, baisiam pavi- 
. Valis ' inženge Brown’as ir

atrodo neramus ir laiks nuo szuko:

virszininkas. Snigo. Jie, kaip
i

paprastai, priesz gulsiant sro- nustumti langines, 
be savo stipru i < grogą jam sn-

’SAUEB1

Paskutine Nare
Revoliucijos Dukterų1

B

m

termometro, 
rodo. 

Brown’as paskendo giliam ty
lėjimo ir pute 
dėliosi.s 
kės.

laiko 
kurs,

žiuri nėjo 
t aržiau, gerai

tirsztus durnu 
isz savo trumpos pyp-

— Galime ramiai gulti, se
ni, — mane Valis, — toks ra
mus sniegas negali sukliudyti 
traukiniui ateiti, kurs atvesz 
mums isz tvirtoves maisto.

•— Mano vaike! Matyt, tu 
ežia Montan’oje esi dar vaik 

Ramus sniego kri-
Mudu neesame tokie 

udrus, kad galėtume inspeti 
gamtos mįsle 
1a pergyvenc;

palaikis, 
limas!”
<r

4 4

Jau asz esu szi 
Na, bet nenoriu 

1au blogu svajonių pramanyti, 
labanakt!

Valis, kurs buvo prates nuo 
tyliausio savo maszinos szukio 
pabusti, paszoko isz gilaus 
miego. Kas gi atsitiko? Ar vi
sos pragaro piktosios dvasios 
buvo paleistos ? Ar Boreas (Vė
jo dievas), szelo, pyko, dūko? 
Langu stiklai barszkejo. Atvi
ram kamine staugė vejas ir su
ko pelenus in viražu. Primity
vus, medinis namelis braszke
jo visose savo kvrtese, ir asztn 
vėjo srove pute per Valio vei- 
da. Vargais ne galais pasiseko 
jam užsižiebti žvake, pažiūrėti 
in laikrodi. Jau laikrodis rodo 
lygiai keturias. Staiga baisus 
braszkejimas virszuj jo galvos 
paskatino ji gerai inkasti gal
va in pagalvi. Po baimes, kuri 
tęsęsi pora minueziu, jis vėl at- 

j<> 
ne

mano, gal

K

— Palauk! Ar tu nori szita 
prakeiktoji trobon 
kad mes ledu pavirstume?

— Tu mauni blizzard’a 
szauke Valis, kuriam 
kone k vapa užėmė.

— Asz manau 
k a Brize” 
nas vejas) kuri 
vo garbanose! — piktai paszio- 
pe antrasis, i no tarpu Valis 
krapszte 
plauku.

Kai tik apsivilksi szil- 
tais drabužiais, tai pusrycziau- 
sime sausus batvinius ir gersi
me whisky. (Whisky — Ang- 
liszka degtine). Asz neinsten- 
giu ne mažiausios ugneles su
kurti, nes velnias isznesze visa 
mus ugni.

dale, kaij) dabar. Ji apėmė gi
lus gailesezio jausmas. Jis kuž
dėjo:

insiloist i,

vejas

“ Balzanisz- 
, (Veju ruszis —silp- 

” ta-4 4 žaidžia

Tuo tarpu Vali 
sniegą isz akiu irISZ

II.
Abu vyrai, viens prie kito 

prisiglaudo, isztisa diena iszse- 
dejo mažam kambarelyj, kuris 
petroleumo lempeles buvo men
kai apszviestas ir szildomas. 
Ligi 3 valandai doge dvi lem
pos. Kadangi ligi to laiko vėt
ra visai nesu lydavo, bet dar la-
biau padidėjo, tai rūpestinga 
Brown’as viena lempa už/pute.

Del ko? — paklausė Va-

— Jis v ra miros!!
— Asz nemanau, —- atsidu 

so Brown’as, trindamas viena, 
kaip ledas, szalta, pastyrushi 
ranka. — Ir jei jau taip, mano 
jaunuoli, tai tau jau norą ko 
taip labai isz gailesezio veidą 
raukyti, nes ir mes esame ne 
gorosnej padėtyj.

Nežiūrint tu sziurkszcziu žo
džiu, jis pats pajuto gilia užuo
jauta, gailesti to nepažystamo
jo. Pažiurėjo jo pulso, pradėjo 
atseginoti jam drabužius il
si engusi surasti szirdies vieta.

— Vali, 
wb isky, 
karta mos dar atkovosim 
karaliaus Blizzard’o jo grobi!

Veltui isztisa puse valandos 
varginos! abu veteranai. Nežiū
rint visu ju pastangų ir bandy
mu atgaivinti, (o tas, be abejo, 
trūkstant ugnies ir kitu pagal
bos priemonių, sunku buvo pa
daryti), nelaimingasis negalėjo 
akiu atverti, 
lupu iszsiveržc 
mas. Drebulv 
ir pora tamsiu, 
akiu fyrianeziu žvilgsniu su
žiuro in juos.
pirsztai graibosi apie diržo vio-

szalta,

greieziau atneszk 
— jis dar gyvas! Szi 

isz

Pagaliau

s s

isz JO 
loja vitylus < 

u k ra t e jo k u na, 
pilnu baime:-,

Pusiau pastyri*

lis. ta.
Musu iszteklius

vėtrų sulaužyt am

nikele, lužsižiebe žiburi ir, 
laimei, pamate, kad lubos 
sugadintos. Taigi 
bus kaminas nusiritęs.

Jis pabeldė in medine siena,
nuokuri skyrė jo kambarėli 

Kloties virszininko.
— Brown’ai, ar tu miegi!
— Tu klausk vereziau, 

nsz dar gyvas!
— Asz manau,

blizzard* as (didelis, 
vejas).

— Tu Ivg koks* n

baigia
si ir musu, vetru sulaužytam, 
laivo matau viena silpna mirti
nos tamsos szviesele...

Ar tu manai, kad szita 
beprotiszka istorija ilgai tesis?

— Asz atsimenu panaszia 
vėtra, kuri be perstojimo tęsę
si visa savaite.

Valis tyliai paėmė lazda, sn- 
sisege kailinius ir nukuprino in 
du ris, 
kelia.

Brown ’as pastojo jam

ar

kad tai bus 
smarkus

— O-o, mano vaike! Nejau 
gi taip anksti proto netekai!

— Fletsher’is v ra tik už 
kilometru, tai del ko gi laukti, 
kol badas mus nuslopins?

3 kilometrai... Hm,
tai jau pertoli. Trys kilometrai 

, abiem 
o juo labiau tavajai, 

ro

'Pik

o 
»)

kalbi!
Valis juokėsi.

pranaszas

Jo linksmas 
jumoras niekados jo neapleis- 
<lavo. Nors jis, bekeliaudamas 
Indijon, buvo netekes savo de- 
szines kojos, ir sziaip jam liki
mas nepasigailėjo visokiu var
gu sunkenybių, vienok jis vi
suomet buvo linksmas. Vieno
dai jautėsi visokiose gyvenimo 
aplinkybėse.

— Asz einu laižvbu — sa
kau tau, kad rytoj bus didele 
szvente, — suszuko jis, kai na
mas, užėjus didelei vėtros ban
gai, braszkejo visuose kampuo
se. — Ne telegrafo stulpai ne 
gales pasiprieszinti pono Boreo 

įpj jjs -|r

<

galmonej imams 
taip dūks.

— Kas man darbo su tele- 
st ui pa i s — murmėjo 

Brown’as. — Asz norecziau ži
noti, ar ilgai traukinys turės 
stovėti sniege. Spintoje turime 
jau tik dėžutė konservuotos 
mėsos, 
truputi batviniu!

Valis szvilpe per dantis, kai)) 
visuomet jis darydavo, norėda
mas iszreikszti nemalonu nuo- 

Btd jam topterėjo, kad 
szvilpimas tokioj baisioj snie
go audroj visai netinka, lyg ne 
jauku. Po to jis suszuko paten
kintas:

— Dar tiek pamiegokime, 
tai iszruks mus ir badas!
Po to jis užsitrankė ant ausu 

antklode ir po keliu minuczlu 
knarkė, visai nesirūpindamas, 
kad baisioji mirtis tykoja prie 
jo duru.

grafo

tyki.

puse kepalo duonos ir

\sz juos paszalinau, — 
as’ pusiau gailėdamasis, pa

(are 
k u rs 
siau juokais pastebėjo judeji-

Jus savo brauningu taip 
labai nepasigesite pas mumis,
kaip visa kita,

ma.

juokdamasis Brown

jau toli mano sveikam 
kojom, 
vienai! Blizzard’o kronika 
do, kad dažnai jau stiprus vy
rai suszale, eidami isz trobos in 
tvartus. Ar tu nujauti ta pra- 
gaisztinga szito sniegu vulkano 
jėga, kuri visa, kas gyva, pa
laidoja sniegu glėbyje. rUi'k prl- 

gyvnliai gali atsispirti 
Kai Dievas

kns reikaliugH 
žmogaus gyvybei palaikyti, jei 
szis prakeiktas blizzard’as il
gai laikysis.

Blizzard’as? — sznibž- 
dejo svetimasis, lengviau kvė
puodamas. — Asz jau praregė
jau. Jus mane iszgelbojote į 

Nesiskubink taip greit 
dėkoti! Apie iszsigelbejima 
ra jokios kalbos, nes, g?

visi trys mirsimo badu ar 
kareziai atkirto 

Brown’as. — Bot mes stengsi
mės jums daryti visa, ka galė
simo. Dėlto iszgerkite szita 
paskutini whisky gurksznoli ir 
papasakokite savo kaneziu is
torija. Taip greieziau prabėgs 
laikas.

Istorija mano
— skausmingai

mes 
suszalsinie,

Dėlto

no- 
al but,

mn :■)

riju 
priesz blizzard’a. 
nukreips nuo mus szita viską 
naikinanezia audra, rasi keletą 
stumbru ir pririju sznnu netoli 
mus namo suszalusiu, pastiru
siu. — Bet kas tai ? Tu nieko no 
girdėjai f

Valis nustebės paszoko ir už- 
mirszo pagriebti savo lazda. 
Vėl jis atsisėdo in savo vieta. 
Nežiūrint szelstanczio orkano 
(labai smarkus vejas), pasigir
do szauksmas, — szauksmas, 
kuriuo tik mirdamas žmogus 
gali szaukti. Ismintingasis 
Brown’as nusinesze lempa in. 
telegrafo biurą, kad per atvi
ras duris besiveržiąs oro trau
kimas jos neužgesintu.

— Dabar, Vali, sėskis prie 
duru ir jas visa jėga inremki, o 
asz tuo tarpu jas truputi pra
darysiu. Tokiu bildu, jei pasi
seks, tai audra neiszplesz ju isz 
“zoviesu”. Ach!...

Tacziau vejas iszplesze isz jo 
ranku duris, mete Brown’a ant 
keliu privertė ji nenori ilga i 
umelstis” priesz orkuno didy
be, kuris 4‘pilna burna” 
trobon. Pusiau pastyrusi sta-

per slenksti, ru nuo stoties. Vienok jo arkly iri. I 1 ( • -i ' '

— szauksmas

szaukti.

pute

tnla
Brown’as prislinko prie Valio, negalėjos

iszlauže

'kiek 
jis lik

kenteji- 
virpan- 

cziu balsu pakartojo nelaimin
gasis.

Juodu neszte atnesze ji ant 
kėdės. Ne tiek jis pats .pasako
jo apie savo nuostolius, 
Valis klausinėjo ja, o
atsakydavo in klausymus.

— Ar dar jus manote pri
valą būti mums dėkingi už jusu 
iszgelbejima ? Juk matote da
bartine padėti, — ruseziai 
klausė Brown’as.

— Jaigu jus esate pasiryžę 
sumažinti savo maisto atsarga 
ir taip greieziau parsikviesti 
bado mirti, — tai ar nėra pa
grindo jums, ponai, but i nedė
kingam? — juokais ipasiprie- 
szino svetimasis. Tas kompli
mentas, lyg saules spinduly*, 
pradžiugino draugu szirdis. Ne 
laukdamas tolimesnio paskati
nimo, jis pats silpnu balsu pa
pasakojo savo pergyvenimus 
blizzard’e. Jis iszjojes anksti 
ryta, — vietos varda jis nuty
lėjo, o draugai jau buvo ant 
tiek mandagus, kad jo neklau
so apie tai. Priesz vakara pa
kilęs smarkus vejas, kurs isa- 
augo in 'nepaprasta blizzard’a, 
Laimo dar, kad jis tuo laiku 
buvo tik už keleto szimtu met

rą
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Mrs* Mare Allen isz New 
Lexington, Ohio, 8G metu, yra 
paskutine nare moteriszkos 

I ra ug u ves
nare
Revoliucijos Dek

oru. Josios sunns kariavo Vai-
t-ev
<crai atsimena apsakymus apie 
ai kiek isz'kentejo kareiviai 

.oje vietoje laike žiemos.

Forge su Washinglonu ir

eiti.
priverstas po 

sau

Del to jis pamatęs esąs 
gelžkelio pylimu 

nuo r n . i • • _laip jis
jeszkotis sau apsaugos 
szelst anezios vet ros.
praleidęs kelias valandas. Czia 
gi jo arklys isz bado ir nusil
pimo neiszkente 
(iže vejas ir didelius 
kalnus suko, n'eszo in jo priobe- 
gos vieta. Nenorint but i užkas
tam ir pa laidotam snieguose, 
jam daugiau nieko neliko, kaip 
tiktai iszdrysti ir eiti per lau
kini orkana, szviesai mirgant 
kuri jam rode kelia in stoties 
nameli. Jo iszsekilsioms jėgoms 
kelione atrodo nopakeneziama. 
Kas jis esąs — noiszsidave, o 
jo iszgelbetojai taip pat to no 
klauso. Jie isz pirmo žvilgsnio 
suprato, 
menas.

ir isztrnko.
sniego

1

kad jis yra džentei- 
Nes tik toksai galėjo 

džiaugtis savo tokiomis plono
mis, elegantiszkomis rankomis 
n* tokia kilnia veido iszraiszka. 
Gal tai buvo vienk isz daugelio 
senovės laiku jau žuvusiu aris
tokratu, kurio naujenybėse 
bando savo laime ir jos neran
da. Montan’a pririjoso svetin
gumas rodoma be jokio kito 
pasznlinio jausmo. Girdima net 
apie tokius paslaptingus, keis
tus atsitikimus, kad diskrecija 
virsta garbes dalyku. Vnlan- 
dole sėdėjo visi trys tyliai. Pa
galiau pakilo Brown bis, atne- 
sze isz spintos paskutine kon
servu dėžutė ir paskutini gaba
lėli duonos. Sąžiningai pasida
lijo trys po lygia porcija, o li
kuezius vėl užrakino. Szaltai, 
nepaisydamas visiszko nuovar- 

svetimasis 
Brown ’as

szalntiiii kambarį, ir jis atsi
gulė jo lovoj.

gi o, 
dali.

suvalgė 
nuvede

savo
ji m

— Vargszas velniiiksztis mir
tinai nusilpęs, — taro Valis, su- 

Uai tie-rp

SU

nereikia ru- 
Bot mums 

jei vėtra

gryžus jo draugui, 
siog jo laime ir stebuklas, kad 
jis tokioj vėtroj’ pamate musu 
languose szviosos mirgėjimą.

— Jam laime, bet ne mums, 
— sumurmėjo Brown ’as.

— Kas gi mum daryti
tuom žmogumi ? Kuom tu ji lai
kai ?

— Kol jis dar pusiau susza- 
les. ir iszbadojes, 
pintis, kas jis yra.
va kasteri rūpėti: 
laikysis dar 36 valandas, kaip 
dabar, tai mos visi trys turėsi
mo badu mirti.

Gili tyla vieszpalavo kamba
ry. Buvo taip tylu, kad smar
kus vėtros užimąs oro rodėsi 
Valiui, kaip vilku gaujos stau
gimas, besiposzuncziu už grobi. 
Jis buvo jszalkes, szalo ir vos- 
ne-vos galėjo laikytis, del nuo-
vargio. Bot, nežiūrint viso to, 
jis nepasidavė nusiminimui. 
Su juoku, kurs kaž kaip keis
tai skambėjo, 'jis padavė 
Brown’ui ranka per stalu ir t a
re:

skambėjo,

— O, senas ramintojau Jo
be! Toks, kaip szis, orkanas no 
gali laikytis 36 valandų. Dabar 

isz vietos tolyn 'tu sau prigulk kokia tris, ketu-

frias valandas, o asz tuo tarpu 
ibudesiu, kad vėtra mus nenn- 
nosztu. Po to asz truputi prl- 

. gulsiu. Mano gi saules skaisti 
szviesa prižadins pusrycziams!

Brown bis nenoroms nusijuo
kė ir nenusivilkęs virto am 
Valio lovos. Tarp miego ir bu
dėjimo prirnjo 
naktis.

NEGALI BŪTI
BE LAIKRASZCZIO
KAIP BE DRUSKOS

ir antroji baisi

111.
Kai Valis sekanti ryta sun

kiai nustūmė lango užlaidas, 
įpilki debesys buvo apden

Vėtra szelo dar smar-danga.
ii’Or>

Szirdingai dekavoju tamis- 
toms ka nesnlaiket man “Sau
le” ir laukėte užmo’kesczio uZ 
kuri dabar prisiuneziu jum už-' 
mokesti su padekavono.

Asz be laikraszczio ne galiu 
būti kaip be druskos, 
nekantriai tos dienos
“Saule” ateis o ne vienas man 
ne yra taip smagus kai)) “Sau-

Laukiu 
pakol!

kimi, szaltin buvo <lą žinures- ,)ps;, 1„ik,.lira| j 0 ir duk.
nis. Sunkus dejavimai iszsiver-! 
že isz jo krutinės. Orleanas bu-' 
vo suvertęs isztisus sniego kai
nus ant vieszkolio, kuriu nebu
vo galima nei perlipti nei ap
eiti. Tokiam chaose nutolti už 
3 kilometru nuo Flesher’o tvir
toves buvo lygiai taip pavejin-

likti be maisto. Turėjo rinktis: 
ar suszalti ar mirti badu.

trum- 
negu vakar vakariene.

v , ... .. .
jie geriausia ja myli skail vt i.

'* j Pradėjo skaityti Imdama de- 
'* szimts metu o sziadion jau yra

kai)) kad dar viena diena

Svetimasis sėdėjo ant 
savyje paskendus. Ne

Oro

Pnsrycziai jszejo dar 
pesui,
Trys vyrai valgė juos tyliai nu
siminė. Brown’as ir Valis erne 
darbuotis namuose, kad neleis
tu nusiminimui iižvieszpatanti 
ant saves, kuris grėsė juos per
galėti, 
kėdės,
vienas skausmo žodelis neiszsi- 
verže isz jo lupu, nors buvo 
matyt, kad jis del Vakaryksz- 
ezio klaidžiojimo, orkamii siau 
cziant, baisiai kente.

Letai slinko valandos,
lygiu smarkumu mirgėjo snie
go miglos. Ausys jau priprato 
prie orkano staugimo, ūžimo, 
bot prie anganezio stiprejan- 
e.zio szalezio nekūrentam kam
baryj ir isztvermingiausi vyrai 
negalėjo priprasti. Anksztai 
vien.4 prie kito ))risis|)aude jie 
tyliai sėdėjo. Iszmuszus szc- 
szias, Brown’as atsikėlė ir pa
dėjo ant stalo paskutinius val
gio likuezius, 
juos in (ris lygias dalis.

, asz visai nesu al- 
neprieme svetimasis.

padalindamas

suaugusi jauna mergina.
Duok Dieve idant “ Saule” 

gyvuotu szimta metu ir kati vi
si Lietuviai ja skaitytu ir pla
tintu po visa svietą. Pasilieku 
su gerais velinimais: M. Bartu- 

, Box 32seviezius
A labama.

J ‘Fairhope,

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau mano broli Adol- 
Ivinska, pirmiau gyveno 

Cleveland, dabar
Paeina isz Leipalingio mieste
lio.

fa

Paipgi

pi rmian 
nežinau kur.

’Paipgi pajeszkau Juozu 
Vailiiloiii, pirmiau gyveno Er
nest, Pa.,
Praszau atsiszaukt ant adreso:

Joseph Augus, Box 84 
Lucerne Mines, Pa.

dabar nežinau 'kur.

1.44)

FARMA ANT PARDAVIMO.

dideli*Gera proga insigyti 
ūko su mažai pinigo. Parduo
du 175 akerius žemes, 135 a kę

su
gyvuliais ir visais

Viskas inseta, yra 40
, G akrai kvieczlu, 2

3 akrai tumei -

— Aeziu 
kanas, — 
Net lupos nesudrebejo ir jis ne 
si judino isz vietos.

’:Toliaus bus:—.......

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czki procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

1 Liepos.

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

r’uii diibamos ir 40 girios, 
bud i n kais,
padarais ir jevais, taipgi geras 
namas.
akru koriui
a'krai žemuogių 
tu, 10 buszeliii bulvių ir daug 
visokiu daržovių.
mulai, 2 karves, 5 kiaules, 80 
visztu ir jaunikliu, keli szimtai 
visztuku ir arti szimto antukn. 
Maszineriju yra Naujas Ford- 
son traktorius, Diskos akeczios 
plūgas, 2 kaloveitai, vežimas, 
pakinkai, inžinas ir daug viso
kiu mažesniu inrankiu. Už Vis
ką $6,200, reikia 
$3,500 o likusius ant 
i szmokej i mo. A tsi szan k i t 
sziuo adresu:

.John A damas,
R, No. 1, Box 58 A.

Berlin, M d.

Gyvuliu, 3 
karves, 5 kiaules,

i n mokei i 
lengvo 

po 
(lt.

y

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

lubalflamuoja ir laidoja mlmalai 
ant visokiu kapinio. Pagrabua paroo- 
flzia nuo papraacziauBiu iki prakil
niausio. Farsam d o automobiliui dal 
laidotuvlo, yeseliOf krikutynlo || 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonas 1171-M

Tūkstantis Naktų ir Viena *' ' r 
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

DruczUi Puikiai Apdaryta Audekliniais Išmargintais Vyrszals
1 UŽTAI K A RASZO ISZ LIETUVOS 

AFIlfl SZITA KNYGA

L4H

vardu knyga 
9»

mano 
Naktų Ir Viena'

Gorbomifili T&iulital:—<
Sulaukiau nuo juiu ilunozlamoe 

■'Tukitanuf 
ut kuria tariu

izirdlnga aeziu Ir labai džlauKiuoal 
kad tokia knyga kaip "Tukstantii 
Naktų ir Viena" apturėjau, non man 
labai yra žingildu įkaityti visokiai 
Istorijai. Jas skaitydama! nei nepa
sijunti kaip laikus i z vent ai ir sma
giai praeina. Ass visiems linkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga , kaip 
“Tūkstantis Muktu ir Viena” nes Ja 
•kaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamtrszti ir visokį rūpesniai nors 
ant valnndolns atsitraukia.

Su pagarba, A. Ž0KA8,
18 d. Gegullo 1921m.
Dv. Falazduonya, 
Czeklszkea vai.
Kauno apak.
LITHUANIA.

A

' L B
Nj i

'I u|4

lakstantis Nakta 
irViend

r,

4^

i

Yra tai ketvirtas iazdavilnas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOOZKAU8KAB - 00. MAHANOY CITY, PA.

Vyrai, darote negerai, 
Jaigu stojetes Žydu bernai, 

Juk ežia Amerika s, .
Tai kas kitas.

Turime ezion gerus vyrus, 
Labai teisingus Lietuvius, 

Ka apie bizni iszmano, 
Noapsuka ne vieno.

Yra ezion daugeli apygardų, 'F* < •Kur randasi ir Žydu, 
Ka isz “goja” gyvena, 

Liet uviai nesusipranta ir gana, 
Kad juos apgamlineja, 

Nidkus del jnjn inbrukineja 
Ba Žydai pigiau parduoda, 
To nepaiso,'bile pigiai 

atiduoda* 
Žydai ir szvcn tiny bes 

pardavinėja,
Apie szventinybes apsakinėja, 

Apie stebuklus padarytus, 
Ir kitokius daigtus nebūtus, 

O tu vargingas Lietuvi, 
Proto neturi,

Jaigu duodi save apkvailiniie, 
Ir ant juoko pasiliktie.

Pats girdėjau ana diena kaip 
Žydas kalbėjo, 

In Lietuvi, kaip pas ji atėjo, 
Koki tu Jczusa nori, 
Ar gyva, ar mirusi?

Ar su szirdžia, ar be szirdies, 
Kdki tik panorės.

O ka, Žydas gyre, reik nuo 
jo pirkti, 

Negali žmogus atsispirti.
Tuojaus gerai užmoka, 

O Žydas isz to net szoka, 
Taip, Žydeliai labai bujoja, 
Lietuvius visaip isznaudoja, 

Su puvėsiais valgydina, 
Ir da tikybos mokina. 

Argi jus užmirszote apie 
peisuoezins, 

Tuosius sukezius?
Pas juos begate, 

O saviszkius apleiclžiate, 
Kaip vargucziai būnate. 

Pažiūrėkite in ‘kitus, 
Vokieczius ir Anglikus, 

Kaip jieji draugiszkai gyvena, 
O jus iszmokyti negali ir gana.

Pa i kas kitas.

>

$

1

I

Ar Žydas už katra užstos, 
Ar nelaimėje ranka paduos?

Ne, isz žmogaus iszjuoks, 
Ir da “ganefu” iszvadys, 

Ir ne belos nepastatys.
Taip, su Žydais nese'braūkite, 

() kitokį protą gaukite,
Ba kaip svietas svietu pasiliks,

Lietuviai Zyd4>erniais IVks.
# • •

Laikais ir po szermenu, 
Neapsieina be vaidu, 

O tai vis girtybe, 
Turi tokia galybe.

r /

i

i

Ba tai smegenys susimaiszo, 
Tai tada nieko nepaiso,

Su peiliais 'pjaustėsi, 
Ir galvas skaidosi. 

Žinoma, ir pas vai ta stoja, 
»Vieni linksmi, kiti vaitoja 

Kur turi užsimokėti, 
A rba per nakti cypė jo sėdėti.

•Tai vis 'kipszui ant galybes, 
O Lietuviams ant neszloves.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunuB numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krilcM- 
tiniu} veseliju, pa si valini j im o ir t. L 
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pu.

Graberloi

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliui pa
gal naojauiU mada Ir 
moknla. Torio pagelbU 
ninke motereiui. Priei
namo! prekes.

HD W. SnrswtU.,
MAHANOV Ci t f, I'A.

»0« MAItKKT trr.,
TAMAQUA, PA.
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Birželis—June.
Traiees.' — Ncdclioj Sz.

— Edvardas Aleksa (Alek- 
sandraviezius), isz Hillso, ma- 
lavodamas “Tho Whip” Lake
wood Nedėliojo nukrito nuo ko- 
pecziu isznarindamas sau koja 
žemiau kelio.

— Jonas Keirestis, 42 isz 
Craigso, mire Locust Mountain 
ligonbuteje Panedclio ryta nuo 
sužeidimu kokius aplai’kc 
North Mahanoy 
praėjusi Utaminka, kada tai 
du anglekasiai lįkos apdeginti 
per eksplozija. Paliko paezia ir 
tryleka vaiku.

— Tomis dienomis valdžia 
paskyrė buvusi skvajora Wil
liam’a James’a vietiniu pacz- 
torium, kuri konia visi mieste 
pažysta. * ' •

— Sanvaite atgal saliunc 
Stoni Citrinavicziu kilo miisz- 
tyno tarp A’lado Czerbinskio ir 
Luiso Rox, szis paskutinis ūž
davo jam per galva su pokeriu 
nuo ko mirė vėliaus ligonbute- 
je. Rox’a nuvožė in Pottsvilles 
kalėjimą ir turės dabar atsaky
ti už žudinsta.

— Vincukas, dvylikos me 
tu sūnelis haiberio Pranckevi- 
cziaus, W. Mahanoy Avė., ran
dasi Ashlando ligonbuteje, kur 
turėjo operacije ant nosies. 
Operacija buvo pasekminga ir 
neužilgio sngryž namo.

— Marijona, pati 
Juodeszko, (»01 W. Mahanoy 
Avė., parvažiavus isz Filadel
fijos ir lipdama isz truko isz- 
sisuko koja Readingo stotyje 
ir dabar randasi Ashlando li
gonbuteje in kur taipgi 
žinos ir josios vyras gydintis 
nnt iszsukto peties kuri iszsi- 
narino ana diena.

— Ateinanczia Nedelia daug 
vaiku ir mergaieziu priims 
sakramentu pirmutines Komu
nijos Szv. Juozapo bažnyczio- 
jc.

kokius
kasvklosia

Vinco

va-
v v ra s

merga icziu

užbaigimą 
laips- 

parapineje

— Didele garbe musu pra- 
baszcziui ir minyszkoms už ge
ra ir garbinga 
mokslo vaiku asztunto 
nio Szv. Juozapo
mokslaineje, kaipo ir vaikams 
kurie pasirodė savo moksle ge
rai 'kad net suprodenlas publi- 
kinin mokslainiu O’Day, pri
ėmė visus in augsztesni moks
lu be jokio egzamino in publi-

T’us parodo,

r>

kines mdkslaines.
kad ir musu parapine mokslai- 
ne, 'kuriose mokina Szv. l’ran- 
eiszkaus minyszfkos susilygina 
su mokslu valdiszku mokvklu.

ANT RANDOS.

Labai gera proga del mažos 
szeimynos, skiepas 2 ruimai, 
szviesns, ant kampo lygiai su 
peimentu, $7 raudos, kas nu
pirks daigtus gaus parandavo- 
t i ta skiepą. (t.44

Adomas Szuminskas, 
100 E. South St.,

Mahanoy Cit v, Pa.

ANT PARDAVIMO.

skiepas

Kotelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, arki lai, karves, visz- 
to ir ancziai,,Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
simirė. Kreipkitės ant adreso: 

tWm. Konsavage,
Locust Valley, 

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

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

les Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man tdefonuotl o pribusiu in 
gosgimts minu tu. Telefono* 872.

— Stasys Setkeviezius, Sta
sys Czeriszkn ir Kostas Aus
trą va ii is važiuodami 
biliuin trenko in stulpą. Visi 
trys likos lengvai sužeisti ir 
apžiūrėti per daktaru Mahano- 
juj ir nusiusti namo.

t Nuvažiavus ant laidotu
vių savo mvlemos sesutes in 
Tamakve kurios atsibuvo Su- ’ 
botoje, Mrs. Lottie Arantiene, 
28 metu, 309 E. Lloyd uli., taip 
pavojingai apsirgo, kad in dvi 
valandas po lam mire Locust 
Mt. lignobuteje. Velione paliko 
vyra ir tris vaikius kaipo ir 
penkis brolius ir tris seseris. 
Vadas policijos Roezkoževski 
yra jos szvogeriw.

— Vanda Barisiute, 4 metu 
likos sužeista per automobiliu 
prie savo stubos 327 W. Coal 
uli., ir nuvežta in 'Locust Mt. II- 
gonbute.

aidomo-

sesutes <•
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Sakovskis, 
metu bulu sudegęs 
savo
po susimiiszimui su kilu, kuris
vėliaus užsidegė o 
gulėjo po apaezia. Ant

oo 
ant smart 

apverstam automobili uja

.1 u ozas

Sakovsk i s 
giliuko 

mate nelaime trūkio darbinin
kai, kurie sustojo ir nubėgo 
isztraukti žmogų isz po degan- 
ezios maszinos. Likos nuvežtas 
in Locust Mt. ligonbute nes 
buvo sužeistas ir apdegintas.

žinomast Gerai žinomas visiems 
Lietuviams Jurgis Szimanskis, 
G3, metu amžiaus, mirė po 
trumpai ligai praėjusia Subata 
ant 229 W. Coal uli., kur iszbu- 
vo ant burdo per 15 metu. Ve-

amžiaus,

lionis buvo ne vedos, pergyve
no Amerike 45 metus, paėjo isz 
AI a r ia mpolos apsk ri czi o, 
navos valscziaus, paliko nuliu- 
dimo du vedusius brolius Juo
zą, Frackville ir Joną mieste. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
su apeigomis Szv. Jurgio baž
nyczioje. Palaidotas ant vieti
niu kapiniu.

Sas-

Poni A. h’utkauckiene ir 
Albinas, iszvažiavo iu 

Xew Yorka Panedelio ryta, kur 
sos ant laivo iszplaukti in Lie
tuva, kur svecziuosis kelis me
nesius pas savo gimines ir pa- 
žinstamus. Laimingos keliones.

suims
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Katalogas Visokiu 
Knygų 16«
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Pulkas Japoniszku mariniu kareiviu Tsingtao kurie iszgujo 
Czion likos užmuszta daug Kiuczi'ku.

Valgiu Gaminimas
------IR------ r.*

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris arjnergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 1G2 puslapiu

Drūtaisdidelio formato, 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

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

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas

žmogus 
Knyga

*

*

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

•44S •••MiimmlmiiimiiMii

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

VALIO!j

Kiniszkus Nacionalislus.

LIETUVON
Tiesiog in Lietuvos UostaKLAIPEDAM

f. F >

Be Jokiu Persėdimu

Baltike - Amerikos
Linijos Laivais

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvai kszcziojimui

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU 

BIRŽELIO-JUNE 16 D.
Laivu “ESTONIA”

EKSKURSIJAI VADOVAUS
KAZYS J. VIESULĄ

Penkta Ekskursija
Rengia Baltijos-Amerikos 

Linija Bendrove.
Laivu “ESTONIA”
LIEPOS-JULY 21

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo glmtaji ktaszta. 

Kas metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti. Lietuviai deda visas
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti ir iszsivežtu malonius
inspudžius isz Lietuvos

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amerikos Linil- 
jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi-
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtąjį kraszta neati
dėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su vienu isz virszminėtu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA'LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Union Trust Bldg.
Pittsburgh, Pa.

315 So. Dearborn Str. 
Chicago, Ill.
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No. 100 Tūkstantis
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 iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. 32.00

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

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

$1.00

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlicku. Su pa- 

.35c
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Tsingtao yra pristova Shantung provincijoj,įkuria Vokio-
* . . . . / 4 • i • f T . . < T i •ežiai pastate o Japonai užgriebė laike Kvietines Kares. V ra tai

l atgabenta visa amunicije, 
inlklai, maistas ir kareiviai del apmalszinimo Kiniecziu.

labai svarbi pristova in kuria buna 
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No. 127 Trys istorijos apie Dokts 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

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

No. 129 Keturios istorijos apis 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toj ti in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.........

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

No. 132 Trys istorijos apia An- 
glorius isz V ai e n czijos, Kožna* dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu.

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu.................................... 18*

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu................................ ..18*

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

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu........... .. .28*

No. 137 Pasiskaitymai knygelei 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres iss- 
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 nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgyni
mo Jėzaus, Mieles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczfus, 
Saule geriausia vedintoji.......... 18*

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias. Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu.................... 2Oe

• ••••*•••*«*****••

No. 139 Trys Istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidui!*, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapio 15o

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikita* 
61 puslapiu..................................... 18e

No. 141 Keturios istorijos ajie 
M“cziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Keminuz, Bo- 
ksztaa ant salos Dago. 64 put. .. .20*

No; 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
•zo Jerubau&ko, Osieczna. 40 pus. 16*

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapio... .18*

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka ąpveizdos, Nedaejosia žadinė
ta, Paskutine vale motinos. Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.............18*
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Visiszka iszžiura miesto Tsingtao, 'kur atsibuvo daugelis
susirėmimu tarp abieju szaliu Kiniszku

, turėjo apmalszy'ti Japoniszki kareiviai.

AUTOMOBILISTO
ATSITIKIMAS.

— Labai man gaila — kal
bėjo locninin'kas autoniobiliaus 
kuris suvažinėjo jam viszta — 
ar doleris užtenka už užmuszi- 
ma visztos?

— Well I don’t know, —

*

įJ-5^

L
W? Of
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lt

pasikelsi u, kuriuos

—— toji visata

isztikruju, jaigu
mylemos,

atsake farmeris,
buvo numylėta mano gaidžio; 

gaidys duži
uos apie mirti savo
tai gaus szirdies liga ir sukris. 
Todėl turi man tuojaus užmo
kėti isz lai k pusantro dolerio ir
už gaidi. *

Specialiszkos Pigios Prekes ant 
Mažai Vartuotu Plajeriu-Pianu 
$750.00 Verties už . . . $250 

ANT LENGVU MOKESZCZIU 
Raszykito o Prisiusimo Katalogus.

John Lizdas Piano Store
477 S. Main St. Wilkes-Barre. Pa.«k

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------------------------------------------------------------------

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia'Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit^ 
kaip tąi pinigas angą su padauginimu PrpceĮito.

ihiiiii ui,,, m anun.iiinsiimii lis ii i   mini hiimiii — ......................... .

*

i. į f.' , f. ! Vh " '.ukj s - 1 i

t
I

•*** t

Dėkite savo

e e e 25C 
Sierata,

61 puslapiu....

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele...............................  18*

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuesios nokti. 
61 puslapiu..................................... 15*

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu................20*

No. 148 Dvi istorijos apis Jone 
ir Alena, 
puslapiu ...

Asztuonios i s t o r ij o a

Pavojinga klaida. 48 
................................... l»e

181 
35c

veikalais, 177 dideliu puslapiu..
No. 104 Trys istorijos, apie Ne

valioje pas Maurus, Vieszkolio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

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

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

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

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

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 

jc/ios 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. .. .

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

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

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...................... 25c

Puikios istorijos apie
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu....

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

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

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

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 nemuuo. 58 
puslapiu .......................................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu..................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
Ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15*

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną, 
pi puslapiu •««•*«•

.15c

No. 149 
apie Dede isz Amerikos, pasaka mana 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedala 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras deda. 
Atsigavo, Valkata, Paukszteli* Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu... .15e

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nuspren*- 
tasis, Ant kiek užlaiko motete* pa
slaptį. 61 puslapiu................ 16e

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražioa 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................ 1S«

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas. Drūtas Petras, Nuogalia. 62 
puslapiu............................................. 16e

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upea 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .16*

No. 155 Puiki istorija apie Sil
kinas nedora žydą. 186 pas.... .28a

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu.............ISa

No. 157 Juokingas apraszymao 
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. ..................................

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

No. 189 Istorija apie Markus Ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 11* 
puslapiu............................................. 2<H

62
..16<

4< 
ISe

W. D. BOCZKAUSKAS . COn 
MĄHANOY ęiTY, £ A,
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