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ISZ AMERIKOS
NEPAVELINO MOTINAI 

ISZTEKETI ANTRU 
KARTU.

Baltimore, Md. — Juze fina 
Kaminskiene, 58 metu, naszle, 
gyvenanti ant Cambridge uli., 
padare visus parengimus teke
ti su P. Kenziku, du metus se
nesnis už jaja. Jau buvo ap
garsinta Imžnycziojc užsakai, 
bet sūnūs Kaminskienės no- 
rints savo motina sumusze ir 
už tai užmokėjo $6.45 bausmes 
ir da kerszino Kenzikui sumu- 
szima terlos jaigu neatsikratys 
nuo motinos, bot ant savo pa
state ir gana. Motinos myle- 
mas taip persigando kerszto 
kad net iszvažiavo isz miesto, 
bet pirma apreiszke kunigui 
idant szliuba atszauktu.

NUŽUDĖ MOTERE IR 
PASZAUKE GRABORIU.

Tulsa, Oklahoma. — Nužu
dęs savo motore Fiorentina 
Green, 28 metu su kuria gyve
no ‘4ant vier<»s,” J. B. McNeal, 
40 metu, buvus miesto kalėjimo 
perdetiinis, pranesze

graboriui kad 
palaidoti

tam davės žino per telefoną in 
laikraszti apie ta atsitikima, 
pats iszdume isz. miesto ir jojo 
policijų riesueme*

vienam 
žinotu

apie tai 
atva- 

motore, po

ATSISĖDO ANT KIAUSZI-
NIU; PAUTIENE PRILIPO Į 

PRIE KELNIŲ.
Rossi o Bos-
sau pinami

dėžės su kiaušiniais.

Reading, Pa. - 
sani, nusipirkęs 
sztorelyjo Guiseppi Cimineo, 
atsisėdo truputi pasilsėt ant

Žinoma,
kiauszinius suspaudė, o pautie
ne nebagui prilipo prie kelnių 
sėdynes. Srtorninkas tuom la
bai užpyko, kuris isz piktumo 
pavadino Bossani “
gaidžiu ant kiausziniu.

sedineziu 
” Nepa

tiko jam tokis garbingas titu- 
sztorninko 

likusiais 
palici-

las ir užklupo ant 
su kumsztemis 
kiausziniais. Adbeges 
jautas aresztavojo abudu ir nu
vedė pas magistratu.

SVECZIUS PASITIKO 
GYVATE.

Barabo, Wis. — Mrs. S. Tal
bot nuėjo atlankyti savo kai- 
minka An’tanina Frick’lene, ir 
nemanydama nieko blogo žen
gė drąsiai per slenksti, bet vos 
paėjo kelis žingsnius, kad sztai 
iszgirdo birrrr! Apsidairius ap
linkai isz kur tasai balsas da
vėsi girdėt, net nutirpo motore 
kada paregėjo priemonėje 
barszkanczia gyvate

Ant riksmo motorus

paregėjo

ir

4 l ra tt lė
snake.” 
nubėgo szeimyna, kuri barszku- 
ti užmuszc. Kirmėlė
apie szeszes pėdas ilgio su 28 
barszkucziais.

PRIŽADA GERESNI ALŲ.
Kansas City. — Ant susirin

kimo czionaitiniu delegatu ant 
repuldikoniszko 

se-

tu rojo

rezo-

isz rinkimo 
kandidato ant prezidento, 
natorius William S. Vare isz 
Pennsylvanijos inncsze 
liucijes idant permainyt arba
pagerint prohibicijos tiesas ir 
dudti žmoniems geresni alų ir 
vyną.
PERSISKYRUSI PORA PA

BĖGO IR APSIVEDĖ.
Paulsboro, N. J. — Persisky

rė per dvylika metu, Augustas 
Meyero, 45 metu, ir jojo buvu
si pati Katre, nutarė vela susi- 
riszti mazgu moterystes ir ana 
diena palbego in Atlantic City 
ir paėmė szliuba. Jiems daly
ba vo juju trys vaikai, kurie 
Įmvo liudintojais laike szliubo.

DJĮ-KABT SaAvATTINIS LAIKRASZTI6 “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA.

Prenumerata Rašaluoja: Amerike ant viso meto >3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Laiezkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STS.,

W. D. BOCEKO W9KI, Pre*. A
r. w. Bovnowm, m ur

M

MAHANOY CITY, PA.

39 METAS

SZUO APSUDINTAS 
ANT VISO GYVASCZIO 

IN KALĖJIMĄ.
Tex-Huntsville 

szno “ 
baustas ant viso gyvasezio in 
vaistini kalėjimu už tai, kad 
ant senatvės virto vagiami ir 
pradėjo vogti viszteles. Tokia 
bausme paskyrė jo pona« J. R. 
Camp. Nors už viąztu vogimą 
Texsu valstijoj

Old Ring,
— Senas 
likos nu-

< < ATLEKE

bausme yra 
penki metai kalėjimo, bot szu- 
nio locnininkas taip likos nu
žemintas per -savo szuni, kad 
melde sudžiaus idant ji užda
rytu kalėjime an’t visos gyvas- 
t ies.
MEKSIKONISZKAS 

LINDY”
IN SUV. VALST.

Washington, ])• C. — Kapi
tonas Emilio Carranza, Meksi- 
koniszkas lekiotojas atlėkė in 
Suvienytas Valstijas Utarnin- 
ku po piet. Buvo jisai pasvei
kintas per prezidentą Coolidge 
ir apie tūkstanti žmonių.

K a p i t oi i a s Ca r ra 11 za
isz Meksiko Panedelio ryta 
stodamas 'tiktai

ISZ LIETUVOS
8 DAUG ŽYDU ARESZTAVO- 

TA KAUNE. .
Kaunas. — Žydu telegrapi- 

ne agentūra pranesza, buk Lie
tu viszka policija 
daug Žyd isz k u 
czionais kaipo nnžiureti nariai 
Žydiszkos Komunistu 
ves, 
neprigulejo prie tos draugoves. 
NUSIŽUDĖ DVARININKAS.

Paszerkszne. — Praeita sa
vaite szuviu isz revolverio nu- 
siszove Paszerksznes dvaro sa
vininkas, Latvis U ton is. Nusi
žudymo priežastis — žemes re
forma. Mat Utonis savo laiku, 
nugirdės, kad žadama, iszpar- 
celiuoti dvarus, slaptai parda
vė daug žemes, už ka jam da
bar buvo žadama palikti tik 1 
ha. Negalėdamas to pakęst, jis 
ir nusižudė. Velionis buvo svei
kas ir stiprus vyras, tik mėgda
vo iszgerti.

Isz Visu Szaliu

aresztavojo 
darbininku

draugu-
bet ir daug suimta kurie

o

— Žydiszkas laik- 
Idisclie Stirnmo” ra-

ISZ UETUVKZKU 
KAIMELIU

iszleke 
, šū

viu na karta 
Mooresville, N. C. isz priežas
ties miglu. Jojo eroplanas yra 
panaszus in Lindy’o eroplana 
kuris pasekmingai perioke ma
res.

Trumpi Telegramai.

Pottsville, Pa. — Jonukas 
, 2 metu, 

šio daktaru Biddelio 
per langa isz antro 
nesusižeisdamas ne truputi.

U Athenai, Graikije. —Prie 
fabriko*American Tobacco Co., 
Kavaloje, kilo st ra i kirs. Laike 
maiszaczio užmuszta dili darbi
ninkai o daugelis sužeista.

11 Tokio Japonije. — Gene
rolas Chang Tso-Lin, kuris ana 
diena pabėgo isz Kinu ir likos 
sužeistas laike bombardavimo 
trūkio per pasikelelius, mirė 
nuo žaiduliu.

11 Budapesztas, Vengrai. — 
Baisi viesulą sunaikino

anūkas būvu- *
iszpuole 
laipsnio,

asz
tuonis kaimelius, užmuszc dvy
lika žmonių 
t risdeszimts.

11 Breese, Ill 
mas
bažnyczioje, 60 metu prabasz-

i r sužeidė apie

miszes
— Laikyda- 

Szv- Augustino

iszsusidedanti isz tėvo, 
ir 2 dukterų

Žydei 'k a. ir persl-

VISA KATALIKISZKA 
SZEIMYNA PERE JO 

ANT ŽYDU TIKĖJIMO.
Kaunas, 

rasztis “
szo, buk tūla Katulikiszika szel- 
myna 
motinos, 3 Simu 
priėmė Žydiszka tikėjimą. Mo
tina buvo
kriksztino 22 motai atgal. Prie
žasties persikriksztinimo szex- 
myna nepaduoda.
GYDĖSI KRAUJO NULEIDI

MU, IR NUSIGYDE.
Tverai. — Aukszeliszkes kai- 

besidakta- 
papiove.

vra* užsili- 
n u leisk krau-

pati save

J a.
su

Pittston, Pa. — Juozukas, 11 
metu ir jo brolis Andrius De- 
lancku, 5 metu, prigėrė upėje 
laike žuvavimo. Andriukas in- 
puole in upe o jo broliukas in- 
szoko jį gelbet ir abudu. Ju tė
vas buvo toliau nuejas ir neina
te nelaimes, tik tada, kada jau 
buvo per vėlai. Steitine polici
ja surado abudu lavonėlius.

LAIMEJO VYNĄ, ISZLOSZE 
ANT LOTERIJOS, GAVO 
PALIKIMĄ BROLIO IR 

ANT GALO APALPO.
Turino. Italija. — Beneditto 

Ferari, turėjo nepaprastas 
linksmas ir gilukningas Kalė
das szimet. Priesz szventes ap- 
laike gromata isz vienos kom
panijos, kurioje pranesze buk 
jisai laimėjo ant loterijos dvl- 
doszimts buteliu gero seno vy

ku r i gali tuo jaus atsiimti, 
jaigu atnesz iri kancelarija prl- 
siunsta jam kvitą, 
laukdamas, 
in kancelarija atsiimti vyną.

Pilnas džiaugsmo spruko 
per duris, bet prie namo pasiti
ko ji vaikas su telegramų, kuri 
jam prisiuntė Meksi'koniszkas 
konzulis, apreiszkiant, kad Jo 
brolis mirdamas Meksike, pali
ko jam turtą verties 220 tuks- 
tanezius doleriu, nes jisai buvo 
vienatiniu sukcesorium velio
nio. Aplaikes tokia žinia Fer
rari vos isz džiaugsmo neapal
po. Bet ir to nebuvo gana. Lai
kydamas 
ežioms rankoms, 
ulyczios prisiartinanti jo drau-

i kuris jau išz tolo in ji szau- 
Bencditto, klausyk drau- 

mes abudu iszloszem ant 
kožnas

turėjo

McAdoo, Pa. — Ponas Jonas 
Stalgaitis, szi Ketverga iszva
žiavo in New Yorka, 
ant laivo 16 diena iszplaukt in 
Lietuva atlankyti savo gimi
nes, motinėlė ir sesute, kur sve- 
cziuosis per tris menesius, o 
idant jam nebūtu nuobodu te- 
viszkej, todėl užrasze “Saule” 
idant ir Lietuvoje ji pralinks
mintu.

kur sos

Saule

no 1

Ferrari nu 
t nejaus paskubino

džiaugsmo

— Nedclioj 3 valanda po 
piet bus paszventinimas nau
jos Lietuviszkos Szv. Kaži m i e- 
ro bažnyczios. Szventys Mon- 
signoris II. Lamb isz Philadel- 
phijos diecezijos. Nauja para
pija dar neturi savo klebono, 
pamaldas laiko Lietuviu kuni
gas isz Tamakves.

Nashua, N. H. f Lietuvisz- 
kos parapijos prabaszczius, ku
nigas Povylas Daniunas, mirų 
praėjusi Panedeli po piet. To
limesniu žinių apie velioni (3a 
neaplaikem.

Girardville, Pa. — Ona Pau- 
lukaitiene, sūnūs Petras ir T. 
Kvedcra, iszkeliavo ant keliu 
sanvaieziu in Detroitą in sve- 
czius.

Chicago. —Romanas Martin- 
kus, 13 metu amžiaus, 1614 
Wabansia avenue, iszejo isz 
szv. Mykolo parapijos bažny
czios namo. Ėjo jis per ulyczia. 
Ant jo užvažiavo automobilius. 
Bernaitis tapo skaudžiai už
gautas. Automobilis, užgavęs 
bernaiti, nesustojo, vienok bu
vo pagautas. Draiveris sulai
kytas. Bernaitis mirė.

Subatoje buvo koronerio ty
rinėjimas.

Paliko nubudusią 
Vaiko tėvas mires.

Laidotuves invvko Birželio 
12 diena, in Szv. Mykolo baž- 
nyczia, o isz ten in Szv. Kazi
miero kapines. — N.

13 metu 
avenue.

me Agota Žyliūne 
raudama
Mat T v e r i s zk i u o s e 
kusi nuomone:
ja ir busi sveikas.” Taip ir szi 
žmonele, truputi negalaudama, 
prapiove kulnu ir paleido krau-* 

Paileisti paleido, bet nesn- 
turejo, taip ir atsisveikino
szino pasauliu.

SZNIPAMS NESISEKA.
Kucziunai. — Apie 18 metu 

amžiaus Aleksandras Polionis 
isz Kucziunu 1927 metais omo 
sznipinoti Len'ku naudai. Tais 
pat metais jis iszmete Lenkisz- 
ku popiergaliu musu pusėje ir 

, nes
užmokėjo.

DIDELIS GAISRAS.
Pumpėnai. — Gegužes men. 

7 d. 13 v. Ysticos (Bizdžioniu) 
kaime, kilo gaisras, kurio prie
žastis nenustatyta.

Sziamc kaime gyveno 6 ūki
ninkai. Gyvenamųjų namu bu
vo 5 ir visi sudege. Kitu trobe
siu sudegė 10.

Ugnyj sudege ūkininkas Jac
kus Stasys — 40 metu amžiaus. 
Sunkiai apdegė ir guli Paneve 
žio apskr. ligoninėj ūkininkai 
Zinia vi ežiu s Juozas 46 metu, 
jo sūnūs Mykolas — 15 metu, ir 
Abuskaite Ona — 17 metu. Be 
to gaisre sudege: Zinevicziaus 
3 afkliai, 1 karve ir 10 smalkes' 
niu gyvuliu.

Gaisre žuvo visi javai ir sek
ios, duona — rugiai, bulves ir 
visas maistas.

Namai nebuvo apdrausti. Vi
si to kaimo gyventojai 
žmones — liko be pastoges ii 
duonos.

SUKYLELIAI BORISOVO 
APYGARDOJ NUSZOVE

8 ČEKISTUS.
Ryga. — Gudijoje, kaip ma

tyt, vėl kyla neramumai. Rusu 
Komun i st u 1 a i k ra szcz i o 
praneszimu 
pabaigoje Borisovo apygardoj 21P

Kmovio pacztas.

In 
Kan-

telegrama dreban- 
pamate ant

Westfield, Mass. — Gegužio 
22 likos užmusztas per strytka- 
ri Jonas Gataveckas, paeinan
tis isz Lietuvos Vilniaus redy- 
bos, Traku apskriezio, Savelio- 
niu kaimo,
Prigulėjo prie Vytauto drau
gystes, kuri palaidojo savo 
dranga ant Szv. Marijos kapi
niu. Jaigu czionais Amerike 
randasi kokios gimines tai to

nus atsiszaukia ant 
10 Mea-

< 4 motina.gul tuojj 
adreso: K. Paleckis, 
dow Str., Westfield, Mass.po dvyleka

del to truputi pasipelno 
Lenkai užtai jam
Tais pat metais (kaipo geras 
pavasarininkas nuvažiavo 
pavasarininku kongresą
no ir kartu buvo gavės isz Len
ku žvalgybos uždavinį atlikti. 
Lenkai ant kelio buvo davė 
jam apie 35 dolerius, o pasta
rasis juos imdamas užstate pa
vasarininko

4 vargszas uždavinio neatliko Ir 
duotu pinigu Lenkams negrą
žino, per ka tie
dymu. Szi pavasari vėl nuvyko 
pas Lenkus. Bet szio, matyt, 
kitaip pažiurėjo in toki tarnau- 

Po keliu dienu Polionis 
rastas nuszautas ir pluduruo- 
jas negyvas demarklinijos upėj 

\ Alnoj.
PAVOGĖ LAVONA.

Vakar isz Kauno miesto li- 
nežinomi 

mirusio

ženkleli. Matyti

a grūmojo n užu-

nes

ke: 

loterijos 
tukstaneziu lyrų!” Tokia žinia 
net paguldė ji ant žemes, 
apalpo.

Kada po valandėlei ji atgai
vino, paenie už rankos savo 
dranga ir abudu nuėjo atsiimt 
laimėta vyną, kuri atnesze na
mo ir linksmai praleido szVen
tos. —Argi tai ne gilink i s žmo
gaus? Bet ne visiems taip atsi
tinka.

loja.

— 48 •

lavonines 
pavogė

U11’0
Gegužes menesio

kuni A. Kearclier staiga! 8ul,(.i'cliu J™1?8ežius 
s
mirė.

U Cleveland, Ohio. — Ketu
ri vaikai nuo 2 lyg 
doge ant smert deganeziam na
me. Tėvas Augustas Benson ir 
vienas ugniagesys baisiai ap
degu.

1[ Washington, D. C. —Val
džia da nusius 1,500 naminiu 
kareiviu iri Nikaragva apmal
szyti tenaitinius pasikelelius.

ukrito prie altoriaus ir tuoj *• politines žvalgygos agentus ir

11 metu su-

JUOKAI.

NE VISI TOKI.
Pirma mdtere: — Tik dabar 

dasipratau, kad visi vyrai yra 
kvailiais.

Antra motore: — Gana, jau
miela...gana, meluoji mano 

juk ne visi pacziuojesi. *

PASAKĖ TEISYBE.
— Sztai ponuli, geras sze- 

sziu szuviu revolveris...
— Ar tu manai kad asz es

mių Turkas? Asz nereikalauju 
szesziu szuviu revolveri — asz 
turiu tik viena paezia. *

— Tote, kodėl tu plikas?
— Matai, sūneli, asz daug 

dirbu galva, todėl ir nuplikau.
— A, dabar asz suprantu, 

kodėl mama neturi usu, ji dir
ba lupomis.

Vokietija.

asztuonis
ve.

Minske paskleista daug atsi- 
szaukimu, kuriais gyventojai 
raginami sukilti priesz Sovietu 
režimą.

NEPAVYKO PABĖGTI 
IN UŽSIENI.

Sziomis dieno-

C c Czekistus 11USZO-

Kaunas.
mis pabėgo in Latvija žinomas 
Kaune pirklys Girsza Rabinu- 
viezius, inmaiszytas spirito 
aferom Jis norėjo pasislėpti 
nuo teismo. Lietuvos kriminale 
policija pranesze apie pabėgi
ma Latvijos kriminalei polici
jai, 
ežiu sulaikyti jam besėdant in 
garlaivi, plaukianti in Anglija.

Sziomis dienomis Rabinavi- 
czius bus atsiustas in Kauna.
LATVIAI GAVO SZVEDUO- 

SE $6,000,000 PASKOLOS.
Ryga. — Latviu vyriausybe 

gavo isz Szvedu degtuku trus- 
to pirma $6,000,000 paskola isz 
6 nuosz., kuri turės but likvi
duota per triszdeszimt penke
rius metus.

Einant pasiraszyta sutarti
mi, Latviu degtuku ir degtuku 
medžio fabrikai turi prisidėti 
prie trusto, kuris apsiima kas- 
metai parduoti užsieny j 80 mi- 
lionu dežucziu degtuku ir 
6,000 tonu degtuku medžio.

inmaiszytas 
Jis

kuriai pavyko Rabinavi-

gonines 
piktadariai 
vaiko lavoną.

Matyt, kad begėdžiai vagys 
norėjo pasinaudooi szilko me
džiaga in kuria lavonas buvo 
suvyniotas.
PERKA DUONELE, NEPA- 
MIRSZTA IR SZNAPSELIO.

Lekocziai, Szakiu aps. (“Vn 
kor.) — Le'kocziu apylinkes gy
ventojai didžiumoje labai bėdi
ni. Nekuriu dar pasilaiko go
rinus, bet daugybe perkasi duo
nele; tacziaus neužmirszta 
pirkti ir sznapseli bei aluti.

Szis bažnytkaimis szimot la
bai pralobo; nes turi dvi alines 
ir monopoli užlaikyt. Žada dar 
viena aline atsidaryt. Na, jiems 
visiems Dievo padek!..

tacziaus

Jauna Baisikeliste
■iv

24 ŽUVO GELŽKELIO 
NELAIMĖJE.

Nu remburg,
Dvideszimts keturi pasažieriai
likos užmuszti ir daug sužeista 
per iszsiritima ekspresinio trū
kio ant Munich-Frankfurt gc- 
ležkelio artimoje Siegelsdorfo. 
Daugelis sužeistu pasažieriu 
pabėgo isz vietos nelaimes vie
tojo gelbėti nelaimingus.
SENOVISZKAS SKARBAS 

LIEPOJE.
Varszava. — Policijos vy

riausybe apląike žinia, buk vie
nam liepos medi ant 'kapiniu 
Szv. Laurino Voloje, kur din
go generolas Sovinski, randa
si paslėptas skarbas per tūla 
“povstanca” kuris mirė 1831 
meto.

Tasai skarbas susideda isz 
senoviszku auksiniu dukatu, 
paslėptus trijuosia maiszeliuo- 
sia, kurie svėrė kožnas po dvi- 
leka svaru. Medis kuriamu 
skarbas yra paslėptas turi nu
kirsta virszugalvi. Ant kapiniu 
suvažiuos kariszka komisija, 
kuri pradės jeszkoti tojo’seno- 
viszko skarbo.

Cuddy, Pa. — Jau praėjo 14 
menesiu kaip pas mus vis 
straikuoja ir galo dar nematyt 
ir nežinom ar laimėsim ar pra
laimėsim. Daug žmonių yra pa
vargusiu o gyventi reik. Duoda 
szokia tokia paszelpa, bet ma
žai naudos isz jos. Pirma aplai- 
kem paszelpa isz Ohajaus ir 
Pennsylvanijos ir buvome už- 
ganadyti — ateiviai ir Ameri- 
kiecziai, bet dabar unijos vir- 
szininkai draudžia kad tai isz 
ten neimtumem jokios paszel- 
pos, sakydami kad tai Bolsze- 
vikai, bet isz unijos aplaikom 
maža paszelpa,
ant sanvaites, tai ir pragyvenk 
žmogau už ta doleriu su szei
myna. O ka aplaikem paszelpa 
isz Pittsburgho aplinkines ir 
nuo Susivienijimo R. K. tai už 
tai esamo szirdingai dėkingi. O 
gal unija prižiūri tuos straikie- 
rius kurie gyvena kempėse ba
rakuos! a, ba pas mus kompani
ja neiszvare straikieriu isz sa
vo kompanieznu stubu,
gyvenom tosia stubosia taip ir 
gyvenam. In kasyklas nelei
džia dirbti, todėl laukėm su ne 
kantrumu pabaigos si raiko ir 
nežinom ka mes sulauksime at
eiti je.

ISZGELBEJO JAM 
GYVASTĮ.
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Maža trijų metu Paulina, 
dukrele konigresmono Long-
worth, 'kas dien važinėja ant 
baisikelio ir isz to turi daug 
linksmybes.

po koki doleri

— Per daug Jonai geri.
— O bet man arielka isz- 

gelbejo gyvastį.
— U-gi kokiu budu?
— Va, szitaip: Dirbau ka

syklose ir iszejau ant valandė
lės iszsigerti gurkszni mun- 
szaines, kuria su savim atsine- 
sziau in darba. Tame kilo bai
si eksplozije gazo kuri užmu- 
sze du mano draugus o asz isz- 
sigolbejau per munszaine.

ISZSIDAVE.

kaip

Poni: — Tok is puikus vaka
ras buvo ir menulis taip szvie- 
te, kada mano vyras pabuczia- 
vo mane pinna karta!

Tarnaite: — Mano miela mi- 
siuke, panaszus vakaras buvo, 
kaip jisai ir mane pabucziavo...

Tarnaite likos praszalinta ta 
pati vakaru. *

MASKOLIAI PRIESZINASI 
KATALIKISZKAI 

BAŽNYCZIAI.
Stanislavovas. — Symondz- 

ke, kilo svarbus sumiszimai isz 
priežasties, kad gmina nutarė 
atiduot Katalikiszkai parapijai 
25 margus lauko ant parapiji
niu tikslu. Tarno laike, kada 
parapija ketino priimti dovana 
susirinko prie bažnyczios apie 
2,000 žmonių, kurie staeziai ap- 
reiszke, 'kad ant to nesutinka, 
idant lauka atiduot del Ry- 
miszlcos Katalikiszkoa parapi-

O kad vietine policija nojos. O kad vietine policija ne 
galėjo apmalszyti maisztinin- 
kus, todėl likos paszauktas 
vaiskus kuris iszvaike masko
lius.

Philadelphia, Pa. — Užperei- 
ta Subata baisi nelaime patiko 
Feliksą Szliogeri. Einant sker
sai gatve, paslydo koja ir visu 
smarkumu puolė, pataikyda
mas keliu in saidvoko kampini 
akmeni, ir jau negalėjo pasi
kelti. Buvo paszauktas ligoni
nes vežimas. Nugabentas in li
gonbuti, buvo padaryta opera
cija: atrpsta pavojingai kelio 
kaulas sutrinta. Dabar bus jau 
antra savaite kaip žmogelis nu 
gali pasikelti isz lovos ir neži
nia kaip ilgai taip bus.

F. Szliogeris yra geras Lie
tuvis, ir vietiniams Lietuviams 
gerai žinomas, nes per daugeli 
metu yra buvęs nekuriu drau
gijų sekretorium.

ir jau negalėjo pasi-

Centralia, Pa. — Per sumai- 
szima elektrilkiniu dratu per 
kitus darbininkus, kilo netikė
ta eksplozija Bost kasyklosia 
kuri baisiai sužeidė Kazimiera 
ir Frana Polauskius. Abudu 
randasi Ashlando ligonbuti.

l

PIRMININKAS
LAIVORYSTES.

Admirolas Hutch I. Cone li
kos paženklintas pirmininku 
laivorystes per prezidentą Coo
lidge in vieta atsisakiusio ad
mirolo William S. Benson.
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Kas Girdėt
Liotuviszkose

Apdovanota už Geriausia Slebizavojima

11

Didesniose 
apygardose tankiai duodasi 
girdėt apie Lietuviszkus pikta
darius. Keuo tame kalte! U-gi 
tėvu, nes jaigu Dievas duoda 
vaikus, tai tuosius vaikus pri-

i

I
•f

valo tėvai dorai užaugyt, o 
kuom vaikas ar mergaite bus 
doresniais, tuom del «tevu ir vi
suomenes bus geresniais. Jau 
sziadien turime tokiu <evn ku
rie turi suaugusius vaikus, bet 
ne turi jokios naudos isz juju 
ne pagelbos ant senatvės, nes 
tieji vaikai po platu Amerika 
reizuoja ir ne vienas ant kar
tuvių gyvasti pabaigs, kaip 
jau keli pabaigė.

Isz dukrelių ta pati džiaugs
mą turi, rodhauzes 'pilnos ir 
paleistuviu namai, kurios su 
Itallijonais ir Graikais tranko
si isz urvos in urvą. Kokia pa- 
veizda tokia dukrele turi isz 
savo tėvu ir burdingieriu! Tė
vas

k > •' ;
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Miss Betty Robinson isz South Bend, hid., laimėjo $1,000
o

F

ka

U*O‘«**f T fr I

AKRON

m
į ‘ ' 

r: i i

‘7

. rr : > ,

[i
■r

'S
.v

III
ii

i slebizavojima (spelling) 
Miss Paulina Gray isz Akron, Ohio, laimėjo antra dovana.
kaipo pirma dovana už geriausia

f

užimtas kasdieniniu dar
bu, mama prie bravorėlio ir 
kada susilaukė 13 ar 15 metu, 
tai daugiau iszmano no kaip 
josios mamule.

Jaigu savo vaiku neprižiū
rėsite, tai ant senatvės gero ne
turėsite. — Vargsite ir verksi
te!

jaunos

4
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“ Kodėl jaunos mergaites 
apleidžia tėvu namus!” — Ant 
tojo užklausymo atsako Mrs. 
A. II. Robertson isz Bostono, 
kuri turi dinsta prie palicijos 
idant turėti aut akies paklydu
sias mergaites. Sako ji:

“Priežastis apleidimo 
viszkos pastoges yra noras 
puikiai pasirodyt, turėti gerus 
laikus, tinginy^a ir automobi
liai. Idant ingyti puikius parė
dus, kokiu tėvai ne sztant joms 
pirkti, leidžiasi ant kelio pa
leistuvystes ir taip darydamos 
instume in prapulti tuksian- 
ezius jaunu merginu po visa 
svietą. — Amerike turime to
kiu daugiausia, ne tik isz Ame- 
rikonku, bet ir musu Lietuvai
tes pradeda sekti pėdoms A me
ti konku, kurios pamina dora 
po kojų ir leidžiasi ant paleis- 
luvingo kelio, parduodamos sa
vo kuna už keliolika doleriu 
del Italijonu, Graiku ir Angli- 
ku, kaip tai jau kelios padare 
musu aplinkinėje. Argi už tai 
neatsakys tėvai priesz Dieva, 
kad neiszaugino savo dukreles 
dorybėje- Laikas, didelis lai
kas ta užbėgt. O tai vis daro 
silpnas tikėjimas, nes žmogus 
turėdamas drūta tikejimiszka 
iszauklejima, bijosis papulti iii 
g tieka ir visados pasiliks geru 
ir guodotu žmogum.”

te-

visokiais prietarais, visokioms 
baisybėms kankinama ne tik 
kuna, bet ir dvasia.

Seninus žmones rūpindavosi 
tik duszios reikalais, o apie ku
na visiszkai užmirszdavo. Bet 
dabar atėjo laikai, kada žmo
nes ir kūno prietarus meta sza- 
lin. Visiems žinoma, kad du
szios maistas yra apszvietimas, 
o kūno maistas — valgis. O 
ta ‘pasiprieszinima ir priotariu 
nepildymą — vadina peržengi
mu visuomenes.

Pažiūros kožnos tautos tikė
jimo be žmonių persitikrinimo 
visados skiresi nuo viena ki
tos ir laikui bėgant mainosi, 
liet tikroji tiesa, tai 
kaip buvo nuo amžių taip ir 
pasiliks per amžius!.*.

PAJESZKOJIMAS.
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Musu amžius, tai tarytum 
milžiniszkas “amžinas žaltys” 
kuris nardo ir vyniojesi tarp 
gausios svieto mynios. Dirste
lėjus in taji “žalti” galima pa
sakyt, kad jis toli jau nuszliau- 
že pirmyn, bet jo “pasturga- 

toli — toli atsilikęs toje 
amžinoje szio svieto kelionėje. 
“ Pirma-galis” isz urvos iszlin- 
des, gėrisi mėlyna padengia, 
skaiseziais saulutes spindu
liais, kvepeneziu augalu kva
pu ir žibanezta r ryto rasa, o 
“pasturgalis,” 
je, nemato ir nejauezia tu visu 
grožybių ir gerybių, ftuno ap
siaustas tamsumu ir dulkėmis 
kaipo koks supuvėlis...

amžinas žaltys

kankinama ne

teisybe,

Amerikiccziai visokiais bu
dais siunezia savo giminėms 
pinigus 
tie keliai geri. Sztai, 
pa<luoda sekama žinute:

“Sziomis dienomis Andri ja
vu vals., Žadeikių kaime, savo 
bute rastas perpjautu kaklu L. 
Kirbys, nesenai gryžes 
Amerikos.

savo
in Lieluva, bet ne visi 

“L. Ž.”

nesenai gryžes isz 
Jis likos padėtas 

Klaipėdos ligoninėn. Gyvybei 
pavojus praszalintas. Tardant 
paaiszkejo, kad p. Kirbys pats 
norėjo nusižudyti, nes sužino
jęs, kad jo pinigai vienos kom
panijos jam siunsti isz Ameri
kos pa kelly žuvę.”

Visu geriausia pinigus yra 
siausti 'per paczta arba gera 
agentu, nes niekad nepražūva.

ambasadoriaus 
rupeseziu,

Amerikos
Morrow, rupeseziu, Meksikos 
valdžia arti susitarimo su ka
taliku dvasiszkija, kuri

jau aritras metas. Ne
labai senai Meksika atlankė 
slaptai vienas isz iszguitu vys
kupu ir tarėsi su prezidentu 
Calles. Meksikos arkivyskupas 
gi vyksta i<i Roma ir praszys 
popiežiaus taika invykinti.

kuoja
4 4 s t re i-

lis > J

rasa, 
pasilikęs urvo-
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PERMAINOS EMIGRACIJOS INSTATYMO 
ISZ 1924 METO

28ta diena, abudu 
Butai

(leg užes
Kongreso Butai priėmė byla 
teikianezia palengvinimus taip 
vadinamoms “ Persiskyru
si o ins szeiinynoms,” ir Suv. 
Valstijų prezidentas pasiraszo 
po

i 4

szeiinynoms,

291 a d ie-po tu byla, Gegužes 
na. Pirma karta nuo priėmimo 
1924 m. Immigracijos lustaty- 

ilgni laukiamos (permainosmo
in v v ko.

•

Kvotine Pirmenybe Teikiama 
Apsigyvenusiu Ateiviu 

Szeimynoms.
Kaslin'k persiskyrusiu 

svarbiausia
immigracijos Insta- 

s z e s z t o j e sekcijoj,

szei-
permaina

noisztekcje vaikai,
21 metu amžiaus, 

žmonoms,

net u- 
arba 

apsigyvenusiu Suv. 
Valstijose ateiviu, kuru* lega
liszkai buvo

niiollat iniui

v ra 
rinti

inloisli in 
apsigy-

Suv.

padavė peticija del neiszteke- 
jiiMio vaiko, tarpe 18 ir 21 me
tu amžiaus, ir Amerikos pilie
te kuri padavė praszyma vy
rui atvykti ir kuriems jau bu
vo praneszita, kad tokioms gi- 

iszduota
neturi pasiunsti naujas 

nekvoti- 
automa-

pirmenybes

Pajeszkau Kairines Bockai- 
to, paeina isz Kauno Red., 'Pau
ra g<\s apskr., Szveksznos pasz- 
to. .Ji yra augyline Jurgio Zim- 
kaus, (kuris paeina isz Padagu 
Sodo. Ja nuveže in Plymouth, 

svarbu reikalu, jei 
žino meldžiu pra-

mynu, 
in v v k s ta 
t vmo 
lieczia pirmenybe kvotoje. Su- 
lyg 1924m. Instatymo pirme
nybe duota kvotiniai immi
grant n i, kuris norą vedos, 
turis 21 motu1 amžiaus, 
motinai, 
Suv. 
ežio
giaus;

Valstijas
veniniai.

(3) Ta dalis kiekvienos tau
tos kuri nesuvartota immigra
cijos vizoms
pirmame paragrafo ypatoms 

duodama tos tautos ki
tiems 
tams.

(b) Pirmo ir antro paragra
fo pirmenybes, kiekvienos (au
tos kvotiniu immigrant u .atsi-

vi rszmi ne toms 
paragrafe

bus
kvot iniams iminigrau-

kuri

Pa. 'Puriu 
kas apie ja 
neszt ant adreso:

Ant. Beibokas,
416 E. 7tb St.,

lt.

Kewanee, Ui.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•»

laibalsamuoja Ir laidojai mirusiai 
ant visokia kapinio. Pagrabua paruo
šia nuo papraacziausiu Ud prakil
niausiu. Parsamdo automobilius da) 
laldotuvia, vesoliUr krfksztynlu 
kitiems pasivažinėjimams,

Bali Telefonas 1171-M

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 
Vitos Kroniszkoa Ligos.

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

dirbti. Apeiaaugokite pavojau*.

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

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

Bausum Name, Antras floras.

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

6 6 6
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skauama, Svaiguli ir Aiairu- 
gima iaz priežasties tuom-Iaikinio už
kietėjimo. Prigelhsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus azlapumo isztusztinima.minoms 

stovis, 
peticijas praszydami 
nio stovio. Konsulai 
tiszkai perkels juos iu nekvo-
tini stovi. Annn’ikos konsulai 
pa’tys tuoj pranesz visiems lau
kiantiems apie naujo insta4y- 
mo permaina ir iszduos jiems 
nekvotinias immigracijos vi
zas kaip tik greitai jie ta gales 
daryti. —F.L.I.S.

immigracijo

ne- 
tevui, 

vyrui arba žmonai 
Valstijų pilieczio, turin- 

21 metu amžiaus ar dan- 
ir kvotiniai immigran-

tui, kpris yra sumanus žemdir
bys ° žmonai ir vaikui neturi 
16 metu amžiaus, jeigu jie su 
juom arba pas ji važiuoja. Zmo 
na ir 
ateiviu, 

nuolatiniui

vaikainepilnamecziai 
kurie legaliszkai in-

leisti nuolat mini apsigyveni
mui negavo jokios pirmenybes. 
Jie turėjo vykti kaipo regiiln- 
riszkus, arba paprastus 
I iniai immigrant ai, 
gimine Suv. Va lįst i jose 
reiszke norą tapti Suv. Valsti
jų piliecziu. Ir kadangi dauge
lio szaliu kvotos vra tokios 
mažos, ir kadangi tukstaneziai 
aplikacijų inplaukta, szie pas
kutiniai turėjo laukti ilga, ilga 
laika.

Kaip 
nant gi 
28m., sekcija szeszta skaito:

Sekcija 6ta- (a) Immigra
cijos vizos kvotiniams iinmi- 
grantams bus iszdiiodamos fis- 
kaliszkais metais sekaneziai:

(1) 50 nuosziintis kiekvie- 
laulos kvotos bus iszduo- 
sek a nezi a m s i mm igra li

tam, nekreipiant alydos taiųio 
kliasu.

(a) Kvotiniams innnigran- 
tams, kurie ’yra Suv. Valstijų 
pili(‘cziu, turi nezi u 21 metu 
amžiaus 
arba 
liecziu kuriu apsivedimas in
vyko po Gegužes 31d., 1928m.

kvota vra v 
kvotiniai

kad
k v fl
uorą 

pa-

dabar pertaisyta ir ei- 
ilcn nuo Lkipos ld., 19-

4 i

nos 
(as

turi nezi u 
arba (langiaus, tėvai 

motinos, arba vyrai pi-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas

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

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

r

STANLEY HECKMAN 
PLUMBERIS IR BLEKORIUS 

Visokius Plumbcriszkus darbus at- 
Invcda sziluina.

Teleponas 414 — 172-.J.
15 N. Catawissa St. Mahanoy City.

tikimuose, ’bus duodami tame buka ka geriausia. 
m i .

menesy kuomet pirmenybe da- 
rodyta jeigu 
gracijos 
per

skaitlius immi- 
vizu kurios iszduotos 

menesi kvotiniams i mini- 
grantams, neiszsibaiges; ki- 
tai’p sokaneziame mėnesyj.
Vaikai, Neturinti 21m. ir Su- 
lyg Kaikuriu Aplinkybių, ir 

Vyrai Amerikos Piliecziu 
Skaitomi Nekvotiniais 

Immigrantais.
lustai vmo 

ketvirtoj sekcijoj irgi invvko 
Ta
immigrant n s. Iki 
sekantieji i mm i-

neiszsibaiges;

Immigracijos

sekcija lieczia

'.t
Knyga

permainos. 
nekvot inius 
szia m lai k iri 
gruntai skaitomi nekvotiniai; 
Amerikos pilieczio nevedus 

netnris 18 metu am-
pilieczio

18 metu 
žiaus; pertaisytame instatymo 
neisztokoj(‘s vaikas, neturis 21 

gali atvykti kaipo 
immigrantas. Nok vo

le iki a m a s Suv*

vaikas

ne
s

t i n is 
Valstijų

tie tik

met u, 
k votini 

stovis
pilietes vyrui, jeigu 

apsivedimas invvko priesz Bir
želio ld., (Reikia atsiminti kati 
kuriu apsiveijimas invyko po 
Gegužes 31d. 1928m. 
gauna (pirmenybe).
Naujo Instatymo Procedūra.

Pirmos informacijos kaslink 
procedūros naujo instatymo, 
kuris teikia palengvinimą per- 
siskvrusiorns szeimviioms ro- « •
do,
net ures
praszant pirmenybes 
Amerikos konsulai ture 
su szia nauja pirmenybes gru
pe kaip jie elgėsi su taip vadi- 

‘ ‘ žemdinbvstes

szei m vnoms a
kad apsigyveno ateiviai

iszpildyt i peticijas 
kvotoje.

elgtis

(■■Exan———tx=nc»*

Lie*nvlBaka« Graboriat
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
moktda. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
1K W. Hj>rnr« St..

MAIIANOT CITT, PA.
300 MA KUKT NT.,

TAMAQUA, PA.

IMI

• į’tit n *■■■

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

Specialiszkos jPigios Prekes ant 
Mažai Vartuotu Plajeriu-Pianu 
$750.00 Verties už . . . $2SO

ANT LENGVU MOKESZCZIU 
Raszykite o

VALIO!

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 15c
•f

Prisiusime Katalogus.

VALIO!LIETUVON
Tiesiog in Lietuvos Uosta

r
N

■

A

KLAIPEDA
Be Jokiu Persedimu

l

✓

Baltiko -Amerikos 
Linijos Laivais

0

pirme-narna 
n v l ie.

Daugybe žmonų ir vaiku 
Suv. Valstijose apsigyvenusiu 
ateiviu jau dabar užsirasze 

Tuos konsu-

k'

ir

da*bar 
Konsulo ofisuose. T 
lai ims poeilej nuo savo sura- 

Konsulai pertikrins gimi
nyste abejojimo atsitikimuo- 

tures patikrinti legaliszka 
inleidima in Suv. Valstijas vy
ro arba tėvo, pas kuri immi- 
grantai važiuoja. Jeigu konsu
las ras kad istftikrnjn immi- 
grantai priguli prie los klia- 
sos, ir jeigu kitaip inlcidžianii, 
geroj sveikatoj, fiziszkoj ir 
protiszkoj, gero moraliszko bu
do — jis jiems iszduos immi
gracijos vizas. .Jis tas vizas ap
tikai) tams ’iszduos poeilej — 
“•pirmi a u s atvykęs 
p a tarn a v ima s t e i k i a in a.
svarbu atsiminti, kad apsigy
venusiu ateiviu žmona ir vai
kai turės kuogreieziausia užsi- 
raszyti pas konsulą. Kiek da
bar numa'toma, apsigyvenusiai 
ateiviui yra svarbu pasiunsti 
užlaikymo afideivita žmonai 
arba vaikams, ir jiems tuoj 
praneszti apie szia naujo immi- 
gradijos instatymo permaina*

Amerikos piliecziai, kaip ir 
praeityje, pasiims peticijas 

Virsziidnkui, 
Washingtone, D.. C. praszyda
mi kad ju gimines, nekvotiniai 
ir kurioms pirmenybe duoda
ma butu priskaitytos įprie nau
jo stovio. Dabar vartojama 
Form 633, nereik ja permainy-

v Ą 10 Metu Lietuvos Nepriklausomy-iu niuiu i^iciuvuo liepiHUduouiiiy 

bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui
- f

(•b) Kurios tautos 
00 arba (langiaus, 

immigrantai, kurie yra yuma- 
žemdirbiai, j u žmonos, ir 

neturinti I8metu am- 
kurie su tėvu arba pas 

tęva važiuoja.
(2) Liekama dalis, kiekvie

nos tautos kvotos, pridėjus 
kiek lieka nuo virszmineto 50 
nuoszimczio (pirmame para
grafe), kurie nesu vartoti tais 
metais, 
toms, I

•> o
j

szu.

nūs 
vaikai 
žiaus

ju žmonos, se i 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 gimtaji kraszta. 

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

Tiys važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amerikoa Lfnil-

y<pa-, vi rszmi notoms
bus duodamos tais pa

ežiais metais, tos tautos kvoti
niams

Labai akyvas naujas iszra- 
flimas yra knyga, kuri skaito 
pati save. Tai yra maszina, pa- 
naszi in tuos pianinus, kurie 
patys save skambina, karta už
sukus kokia tai rankena ar pa
spaudus elektros guzikuti- Iii 
maszina judėdama knyga, pa- 
spaudžiama guzikas ir knyga 
pati save skaito. Klausytojas 
tuo tarpu gali dirbti, ka nori, 
vaiksztineti po kambarį, kny
ga tol skaitys, ko*l klausytojas 
nori. Szis iszradimas bus labai 
naudingas labai užimtiems 
žmoniems, arba žmoniems, tu
rintiems nuvargusias akis, o 
dar naudingesnis, žinomu, ak
liems. Sakoma, kad szios kny
gos nebus labai brangios.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU Lietuviai deda visas

labai

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

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, 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 GOc. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdiea 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, tat li
gai kelia it suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pnrdavinetojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

Aidublistu Kandidatas
Ant Prezidento

pirmiau
” Tik

jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi- 
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtaji kraszta neati
dėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virsaminėtu 
okskursiju 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.

i

♦ »

William Z. Foster, buvusis

315 So. Dearborn Str.
Chicago, HL

galvos” 
dirba,

Musu “galvos” mausto, 
“rankos” dirba, “kojos” 
vaikszczioje — visi pa jautimai 
savo užduoti attlieka. Tokiu bil
du mes gyvename ir džiaugė
mės szio svieto gyvenimu, isz- 
riszam naujus ’klausymus, at
randam gamtos slaptybes, kvė
puojame laisves ir proto oru ir sveikas? 
laimingai gyvename.

Bet yra žmonių, kuriu sme
genys apnarplioti, tarsi kokiais 
vortinkliais, rankos ir kojos 
suvaržytos, visas kūnas tarsi 
kokiuose rėmuose instatytas— 
vos trk gali pasijudini. Nega
na to: da visokiais iszmislais,

<4 pasiims 
Immigracijos • I

SVEIKAS MIESTELIS.

Ar szitas. miestelis yra

— Žinoma. Juk in deszimts 
metu pas mus mirė tik du 
žmones*

— Isz kokios priežasties 
mirė! .

— isz ihado. Matai vienas 
buvo daktaras, o kitas grabo- 
rius. *

a

Isfl 'bado. Matai vienas

ti.
Ir nereikalaujama,

perde tinis I.W.W. ir organiza
torius pjllieninio straiko 1918 
mete, likos iszrinktas kandida
tu ant ‘prezidento ant komunis
tu ‘partijos, kuri laiko 
konvencija Now Yorke.

savo

dabar
kad kuomet Amerikos pilie- 
ežiai praszo vizų giminėms, 
kad tas pilietis gyventu Suv. 
Valstijose kuomet pasiunezia 
form 633. nekvotiniams immi- 
grantams.

Amerikos pilietis kuris jau

vizų giminėms

/

t

»■

i

f

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
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 iu szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tąi pinigas auga su padauginimu Procento,

Dėkite savo

♦
«
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szeriai:
Ligoniu

Valdžios ligonine. Rytas.
Nesant gydytojo, iszvykusio 

medžiotu, ligonius priima feld- 
Kuzma Egorovas ir 

Gįivbas Gliebyczas.
apie trisdc'szimt. Kuzma Ego
rovas, laukdamas, kol užsira- 
azyH ligoniai, sėdi priimamaja
me kambaryje ir geria cikori
jos kava. Gliebas Gliebyczas, 
nesiprausęs ir nosusiszukaves 
nuo savo gimimo dienos, pilvu 
ir krutinę užgulės stula, pyksta 
ir nžraszineja ligonius.Vžraszi- 
nejimas vedamas 
reikalui.

statistikos 
Užraszo varda, tėvo 

vnrda, pavarde, 
vieta, metus, ar mokytas,
paskui, po priėmimo, ligos pa
vadinimu ir duotuosius vais
tus.

gy vena ma ja 
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KAIP JONUKAS IR MORTELE VISZTA 
SAUGOJO
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Kieme stovėjo ant vienos ko
jos sena viszta, kraipo galva ir 
mirkeziojo savo 
aiszkioms akimis.

Netoli jos gulėjo kniulisz- 
czias penkeriu metu vaikas Jo
nukas, tabalavo kojomis ir žiu
rėjo in viszta, tarytum, norėda
mas kiaurai per ja matyt. Bu- 

1 visa.

tuojau iszsiskirflte ir ome kaip 
ir pirma lakstyt in lizdus ir ifo. 
lizdu.

Paikas daiktas, kad kucziu 
sąsparos tokios lygios, slidžios, 
kad negali jomis auksztyn lipt 
— Jonukas priliptu bent že
mesni ji lizdą. Butu labai sma
gu pasiimt isz tenai kokia pora 
kregždžiuku — jau buvo pau-

apvalioms:>!px

k”’
* Asu

Besv. <
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jvo nusprendęs sziandie 
diena, ja saugot, isz akiu nepa- 
leist.

Kambaryje sėdėjo Mortele, 
jo septynerin metu sesute; 
atsargiai žiurėjo pro langu, ne

.<w-‘/.
. ■■ i, m iiiiWLi>i___ ___

Admirolas Mark L. Bristol, vadas Amcrikoniszkos flotos rsnangnajuj, Kinuose, ana 
diena peržiūrinėjo Amerikoniszka vaiska kuris randasi lenais aut apgynimo Amerikonisz- 
ku padonu ir užlaikymo paredko.

iIrnszinejiina. 
t •

M . . .(K *A.'4F4m»

Shangliajuj, Kinuose,

JI

geje, nuolat kaisziojo galveles 
isz lizdo. Tuomet pasidarytu 
narveli ir juos tenai muilintu— 
juk mušiu languose kiek nori 
gali rast.

rUai Mortele pavyilelu! Jai 
kregždžiuku jis ir nerodytu jei 
bent už kiekviena

Niudžerzeje pas Lietuvi, stovi 
SI a voke už baro, 

Tai vyreli gera bizni ten varo, 
Visi eina ten užsigerti, 

Ba vyreli tankini gauna iri 
kaili perti. 

Nesenei vienam gaiva 
suskaldė, 

Tai rots buvo czesnis gardi, 
O katras per daug užsitraukė, 

Tai tam ir pinigus isz 
k i szoi liaus i sz t ra u k e. 

O vis mulkiu atsiranda, 
Kad in karezema lenda, 

Oi vyrueziai nesusiprnntate, 
Jog in tokia urvą lendate.

• • •
Dievas lankiai parodo 

ste'bukla, 
Net iszgydo ir akla, 
Latrus nul?audžia, 

O dorus priglaudžia.
Apsakysiu apie tolei viena, 
Kas atsiliko szventa diena, 

Nedėlios dienoje, 
Vienas nusidavė in palavone, 

Pnczka nžliodavo, 
Na ir iszkeliavo.

Pulkeli paukszcziu užtiko, 
Ant savo negi liuko, 

Į Szove.-. plyszo karabinas, 
Ir tas žmogus ar vaikinas, 
Likosi sunkiai sužeistas, 

Neteko pirsztu, veidas baisiai 
sudraskytas.

Bjauriai ant terlos likos •' 
| padabintas,

O kad žmogiszkai butu 
gyvenęs, 

Butu tos nelaimes nepažines. 
Kasžin, ar da vis priesz Dieva 

kariaus, 
Ar pliovoti ant tikybos 

nepaliaus, 
Tai vyrueziai ne kas, 
Tiktai gyvas stebuklas, 

Tegul kiti isz to pamokinimą 
turi, 

Apie save gerai apsižiūri, 
Perkreczia gerai savo sanžine 

Ba kaip su juom bus, tai 
nežine.

apsi-|Ten kur TJetuviszkam mieste, 
Buvo ant kriksztynu sueite, 

Buvo mergų ir bobų, 
O ir keletas vyru. 

Gere ir szunijo, 
Gere ir szumijo, 

Sztai padare paroda, 
Viena pasigėrus boba, 
Szoko Ruska kazoku, 
Pasikėlus andaroka, 

Žinoma, kas nori sorkes 
matyti, 

Aut Lietuviszku kriksztymi 
turi nueiti, 

Ka pasigėrus boba iszdaro, 
To ne piemens nepadaro. 
Tolinus du vyrai 

susikivirezino, 
Na ir už krutu susikabino, 

Ir tas buvo,
verkt, Į Kad abudu ant grindų griuvo. 

Gaspadine namo, norints po 
ligai, 

Priszoko prie vyru staigai,

paleisdama isz akiu jpodvieju 
abieju.

Mat, ir .Jonukas ir Mortele 
abudu saugojo viszta.

Viszta buvo sena ir ilgai pa
laida bevaikszeziodama iszmo- 
ko visokiu gudrybių. Ji tuojau 
kitur taisydavusi gūžta, kai jai 
kiauszinius atimdavo, susisu'k- 
davo ja. tokiose vietose, kur 
niekam nepareidavo

karta buvo padėjus 
kiaiisziniu žolese prie pat 
slenksczio ir asztuonias dienas 
ant jn isztupejo perėdama, iki 
ja aptiko. Taip buvo iszgudre- 
jus, jog labai sunku būdavo su
seki, kur ji deda. Karta pat-, 
szeimininke buvo sumanius ja 
prišąli go t; lai kai pamate, kad 
negali niekur pasprukt, atsitū
pė ir padėjo kiauszini 
kos žemes.

T ‘ 
kams duosiant 
szi n i nuo kiekvienu 
asztuoniii.

Dabar jau buvo suėjusios dvi 
savaites, kaip viszta kažin kur 
buvo insitaisius nauja gužą; Jo
je. turėjo jau Imt koki szeszi ar 
septyni kiausziniai, ir sziandie 
vėl viena turėjo padėt — taip 
motina spėjo.

Buvo karszta vasaros diena. 
Po orą szaude vabzdžiai, nardė 
kregždes, skrisdamos isz lizdu 
po arklydžin stogu arba algai 
in lizdus, o pasieniu anksztojc 
žoleje szliaužiojo kate, atsar
giai kilnodama.dcojas ir dairy- 
damos, 
prie tu lizdu.

Jonukas tysojo saulėje ir žiu
rėjo in. viszta. Ir ji, stovėdama 
ant vienos kojos, midus aki in 
saule, 
paskui, ly 
rupeje,

, Kuzma Egorovas 
pabaigė gerti kava, ir praside
da priėmimas. Pirmasis pasi
ima sau farmaceutine dali — ir 
eina vaisiinen, antrasis — te- 
rapentino — ir užsivelka cira- 
tine prikyszto (apsivilktuva).

— Marija Zaplaksiene! — 
szaukia isz knygos Kuzma

piasi Gliebas Gliebyczas in li-

— Velnias žino, kokios ežia 
plunksnos!
Gliebyczas, darydamas “ž

ir storus vingius didelėse 
knygose ir mažuose lapeliuose. 
— Kokie ežia raszalai! Tai de
gutas, o ne raszalas! Stebinusi 
asz ta vyriausybe! Liepia už- pritrok’szta, seniuke. .Jinai žeg- 
raszinet i ligonius, o pinigu ra- 
szalni duoda pora kapeikų me
tams!.. Prieik! — szaukia jis.

— Kas tokin!
— Jonas Mikulovas.
Prieina aprisztu veidu žmo

gelis ir “bosas”
— A? Kaip? 

siszkai!
— Jona*s

trauk! Ne tave 
Kaip vadiniesi!

Michailą szypsosi.
— Lyg nežinai ? — klausia

— pyksta Gliebas 
darydamas

isz

dus

jis.

^y- Egorovas.
— Czia, teveli!
Priimamajin kambarin inel- 

na maža, trimis pražūtimis su- 
lyg nelemto likimosiraukusi,

pagarba lenkiasi

llždarvk duris!..

Michailą.
Kalbėk Ru

Mikulove! Pasi-
Tu!klausiu ’

juokiesi f Velnias— Ko
juos žino! Czia nėra kada, lai
kau brangu, o jie su szposaist 
Kaip vadiniesi ?

— Tarytum nežinai! Nude-

— Žinau, bet turiu pa
klausti, nes tokia forma... O nu
degti nėra ko... Ne toks girt no-

nojasi ir su
gydaneziajam.

— Hm...
Ka skauda?

— Galva, t (‘Veli.
— Taip.. Visa, ar tiktai pu-

se ?
Visa. teveli..., kaip yra

visa....
-— Galva taip neinvyniok... 

Nusiriszk ta skudurą! Galva 
turi Imti szallyje, 'kojos szilu- 
mojo, o korpusas vidutiniam 
klimate... Pilvu skundiesi?

— Skundžiuosi, teveli...
— Taip... Nagi patrauk sau 

apatini blakstiena žemyn! Ge
rai, užtenka. Maža-kraiijyslo... 
Asz duosiu tau laszu.... Po de 
szimti laszu ryta, 
va k a ra.

Kuzma Egorovas sėdasi ir 
raszo receptą:

“Rp Liquor forri 3 gr. to, ka 
klis, kaip jusli mylista. Nego- stovi ant lango, o ta, ka ant len

tynos, * Jonas- Jakovlyezas ne
liepė be jo priimti po deszimti 
laszu tris kartus per diena Ma
rijai Zaplaksienei ”.

, su kuo pri
lenkiąs! ir iszeina. Gliebyczai, Lizaveta Grigorjev-

pietumis ir

goni.
Ligonis placziai iszsižioja ir 

iszverczia liežuvi.
— Tszkiszk daugiau!
— Daugiau negalima, Glie

bo Gliebyczai.
— Sziame pasaulyj viskas 

galimu.
Gliebas Gliebyczas žiuri kai 

kuri laika in ligoni, apie kažin 
ka sunkiai masto, patraukia 
peeziais ir tylėdamas, 
isz priimamojo.

— Tur 
szaukia jis

iszeina

kataras!but, 
isz vaistines.

— Duokite jam olei ricini 
ir ammonii caustici, — szaukia 
Kuzma Egorovas. —Trinti pil
vą ryta ir vakarai Sekantis!

Ligonis iszeina isz priima
mojo kambario ir eina prie lan
ginio, atverto isz vaistines in 
koridorių. Gliebas Gliebyczas 
pripila trcczdali arbatinio stik
lo “kastorkos” (ammonii cans 
tici) ir paduoda Stukotiejui. 
Stukotiejus 
apsilaižo,
pirsztu pirszla,

isz lėto 
užsimerkia ir trina

tai yra prasze 
ka norint užsikasti.

spiritas! — 
Gliebyczas, 

na-

tau

iszgeria

<la rosimu, Kuzma Egoryczai 
lyg tirsztesnis... Bosams dau
giau kenkia persiszaldymas.

Isz langelio iszlenda Gliebo 
Gliebyczo galva.

— O ko senei duoti, — klau
sia Gliebas Gliebyczas.
ležis,

!

jis dar J ik tris...
Na o viszta ka

f M

jau

Neliepė .Jonas
vietose, 

in galva

4 4 nors

& t

jeszkot:
prie

parodymu 
po kiauszini gantu — ji tur jau 
keturis, o

Kiauszini u...
daro ?

Jos jau nebuvo matyt.
Argi ir szi karta ve! ji apga

vo ?
Atsikėlė, 

akyse aszaros 
bjaurybe

ko 
k a l ba

? 1 Gliebo 
reiszkia: reiks

Tai

vėl

gėrimu reikt u

Man nuo
sza Iczio....

t reptelojo 
pasirodė.

viszta, tai nedoras 
pankszlis! Vos isz akiu palei
do, jau jos ir ndber.

rUaigi kita karta
pasaugot. Žvilgterėjo in Įau
ga — juk ir Mortele bus nepa- 
slebejus, kaip viszta pranyko? 
Mortelės lange nebuvo matyt; 
del to ji tuojau pasirodė dury 
se.

Ji atrodė intartina. Ar lik 
nebus maezius?..

— Ar malei, 
viszta dingo!

— Ne, nemaeziau. O tu?
Ir asz nemaeziau.

Kas nors ežia turėjo but: 
Mortele liejosi tokia abejinga. 
Tur ja prisaugot’

Manau, kad ji bus in k u-

nors gerai 
, nes

ant pli-

— Ge- 
ka buvo ant lango, 

iszejo. Asz paimsiu ta, k a ant 
lentynos.

— No, ne!
Jakovieviczas! Pvks.

■ Tai ko jai duot ?
: Ko nors!
Duot i 

Gliebvczo
duoti sodos”. 
— Karsztu 

rengti.
Asz jau ir taip trys die

nos kaip negeriu...
Isz ti'kruju degtine 

bosui priduoda, gergždimo, bet 
nuo gergždimo oktave. Kuzma 
Egoryczai, kaip lamstai žino
ma, geresni4... Be degtines mu 
su broliui negalima apsieiti... 
Kas per giesmininkas, jeigu 
degtines nevartoja? Ne giesmi
ninkas, tiktai, atleiskite man, 
viena ironija!... Kad asz netu- 
reczian tokio užsiėmimo, asz ir 
in burna jos, prakeiktos, neim- 
eziau. Degtine yra szetono 
k ra u jas...

— Sztai kaip.;., Asz duosiu 
lamstai milteliu...

per giesmininkas

baigi molina pasižadėjo vai- 
po viena, kiau

šu rast h
.Jonuk ! kur

Sztai
Gliebas 

paduodamas jam stikline 
szatiro spiritą. — Trinti pilvą 
vilnoniu skuduru rvta ir vaka- 
ra.... Indą gražinti! Nesireml! 
Atsitrauk!

Prie langelio, szaliku deng
dama veidą ir szypsodamosi, 
prieina tėvo Grigorijaus virėja, 
Pel a gėja.

— Ko jums reikės? — klau
sia ja Gliebas Gliebyczas.

Lenkiasi tamstai, Gliebe

szaukia
yra

riąjp nusigėrimu.^ Vęnlas 
pavarde!

— Kam asz tau turiu pasa
koti, kad tu patsai žinai! Pen 
ki metai jau kai žinai.... Nejau 
užmirszai szesztuosius *

— Neužmirszau, bet forma! 
Supranti! Ar tu nesupranti 
Rusiszkai! Forma!

— Na Jeigu forma, tai vel
nias tave neinate! Raszyk! Mi
chailą
k a...

veidą
ir

Fedot vcza‘s Izmnczen-

Jus isztar-
pinkite juos butelyje ir plaukit
sau gerkle ryta ir valui ra.

— Nuryti galima ?
— Galima.
— Labai gerai... Pi'kta bu

na, kai nuryti negalima. Plau- 
iszspiauji — gai

li' sztai dar apie ka, tiesa
f

ar negaus kaip prilipi

les nuėjus, eisiu pažiūrėt 
pasisakė Jonukas, 
žinojo, kad jos lenai neras 
jau buvo visas kertes iszži n ro
jo.

— Leisk mane pirma, — 
pasisiūlė Alortele, lyg pasiruo- 
sziis bėgt tenai, 

, asz pirma
3

Senute klausia 
imti laszu's,
Kuzma Egorovas meta receptą 
vaistinei! per langeli, padaryta 
sienoje, ir iszszaukia sekanti li
goni.

na, ir prasze jus metu paplotė
liu.

ji, plauji, ir 
ia!
pasakius
klaust i...
asz pilvu skundžiuosi
los pae.zios priežasties, 
t amsi (Je, kas

asz norėjau jus pa- 
Asz be to dar, kaip

— Ne Izmuezenka, o Izmu
ezenkovas.

— Lai buna
vas... Kaip nori, kad tik iszgy- puodyne, 
dvtum... Nors ir Szutas Ivanv- 
czas.... Vis viena...

— Užsiėmimas!
— Bosas.
— Kiek met u?
— O kas juos žino. Kriksz- 

tynose nebuvau, nežinau.
— Keturiasdeszimt turėsi’
— Gal ir turėsiu, o gal ir

RaszVk, kaip isz-

Izmuczenko-

neturėsiu
manai....

Gliebas Gliebyczas žiuri kai 
kuri laika in Michailą, galvoja 
ir raszo 37. Pankui, pagalvojęs 
užbraukia 37 ir raszo 41.

— Mokytas!
— O lyg giesmininkas 

būti nemokytas? Galva!
Prie žmonių tu in mane 
jus” sakyti, o ne rėktia < •

gali

turi “jus” sakyti, 
taip. SekantisIKas tokia! Kaip 
vadiniesi ?

— M i k i foras Pugalovas, isz 
t’haplovo.

— Chaploviecziu negydomi 
Sekant is!

— Padarykit tokia dievisz- 
ka malone...
Apie dvideszimt varstu pes
czias ėjau...

— Chaploviecziu negydomi 
Sekantis! Atsitrauk! Nerukyt 
czionai!

— Asz nerūkau 
Gliebyczai!

— O kas ežia tavo rankoje ?
— Tai užrisztas mano pirsz-

Jusu didenybe.

Timotiejus Stukotiejus;
— Czial
In priimamąjį kambarį inei- 

na Stukotiejus, plonas ii- auksz- 
tas, didele galva, labai 
szus isz tolo in kuolą, užmauta

pana-

K a skauda ?
Kuzma Egory-

ozai.
— Kuriam daikte?
St ukot i ėjus rodo paszoneje.
— Taip... senai?
— Nuo Visu Szventu... Va

kar pesczias atėjau,

— Su džiaugsmu... Gražio
mis moteriszkosios lyties ypa- 
tomis asz visa kuo pasiruoszes!

Gliebas Gliebyczas pasiekia 
nuo lentynos dežele su metu pa
plotėliais ir puse iszpila Pela- 
gejai skarelėn.
— Pasakvkite Lizaveta i Gri- •r

gorjevnai, — sako jis, — kad 
szypsojosi 

isz džiaugsmo, kai davė paplo
tėlius. Ar mano Jaiszka gavo?

— Gavo ir suplesze. 
veta Grigorjevna meile 
si ima.

— Ai kokia ji szpnkJ pasa
kykit jai, kad ji sz.pulo,

— Michailą Izmuezenkovas 
— szaukia Kuzma Egorovas.

“bosas

del 
taigi, 

menuo leidžiu 
sau krauju ir žoles geriu, ar asz

iliu bažnytines jungtuves im 
ikajit, vest i ?

laiko

ir

, — sako jis 
Gliebas Gliebyczas

g;
t i... na, taip si

Kuzma Egorovas kiek 
alvoja ir kalba: %
— Ne, nepatariu!
— Giliai tamstai dėkingas.. 

Puikus tamsta pas mus gydo-

g.‘

Kuzma 
na

tai apie 
deszimt kartu sėdausi... Drebu
lys ima, Kuzma Egoryczai... 
Karsztis degina, Kuzma Ego
ryczai.

— Hm... Ka dar skauda?
— Atvirai sakant,

Egoryczai, viską skauda, 
bet jau jus gydykite viena *szir- 
di, o apie visa kita ten — nesi
rūpinkite... Lai bobos gydo... 
Jus man kokio .nors spi litelio 
duokite, kad szirdi nepasiektu. 
Visa kita taip plukta in szirdi, 
taip užlieja, o paskui kaip su
griebs, reiszkia, sztai, szioje 
paezioje vietoje, taip pastvers, 
taip ir... tai... Nugara dras'ko... 
Galvoje tarytum akmuo.. O 
taip pat ir kosulys.

— Apetito turi ?
— A no... Dieve mano...
Kuzma Egorovas

Liza-
neuz-

Fedotyczas!

Kuzma Egory-

Kuzma Egoryczoi! Geres
nis už visokius daktarus! Die
važi! Kiek sielų už tamsta Die- 
vui meldžiasi! I-i-i!.... Baime!

Kuzmas Egorovas

vas

kukliai 
nuleidžia, akutes ir drąsiai už- 
raszo “Natri biearbonici”,Natri biearbonici 
v ra sodos.

( 4 tai

Kandidatas ant Niką-

prieina 
prie Stukotiejaus, sulenkia ji 
rnygia kumsztimi paszonen.

— Szitaip skauda ?
— Oo.„ oi... vvv... Skaudai
— Vvv.. Mirtis!
Kuzma Egorovas užduoda 

jam dar keletą klausimu,
tat?, Gliebo Gliebyczai! Igalvoja ir szaukia iii talka 

— O ne cigaras? Chaplo- Glieba Gliebyeza.
viecziu negydomi Sekantis! Iw......

Gliebas Gliebyczas baigia už-1 —

J Gliebe

'galvoja ir

oi...

pa-

Pras i deda
Į consilium.

Parodyk liežuvi! —krel-

Pri i mama j iii i nei na 
Michailą.
; — Ali cha i la 
Sveikinam! Ka skauda?

— Gorkio,
ezai! Atėjau pas tamsta, tikrai 
sakant, kad jus tai,, teiktume- 
tos apie mano sveikata tai... Ne 
taip skauda, kaip— nuostolis... 
Del ligos negaliu giedoti, o re
gentas už 'kiekvienas miszias 
Zceturiasdeszimt kapeikų isz- 
skaito. Už kiauranakti vakar 
pus-rubli iszskaite. Sziryt buvo 
pamaldos už ponus, gi___ _
kams tri-rublo buvo duota, 
man, del tos mano ligos nieko 
neatiteko. Ir žinotum, tamsio.. 
le, kas link rijimo galiu jums 
pažymėti, kad jau baisiai plo- 
szia ir gergždžia. Rodosi tavo 
gerklėje kokis katinas tupi ir 
nagais taip... Hm... Hm...

— Nuo karsztu 
gali

— Negaliu pasakyt, nuo ko 
tikrai mano szi liga atsirado, 
bet galiu tamstai iszsireikszti, 
kad, matote, tamstele, karszti 
gėrimai tenorams veikia, o bo
sams ne kiek. Bosas nuo geri-

ragvos Prezidento

giesmini n-
ir

gėrimu

ilgiau in ji pažiurėjo; 
g jai niekas nebūtu 

ženge kelis žingsnius, 
pakrapszte kojomis žemo ir, 
lyg ka radus, erne lest.

No, tuo budu Jonuko neap
gavo — jis buvo gerai pažines 
jos gudravimus.

Po valandėlės viszta paliovė 
lesus mete aki in dangų ir pasi
žiurėjo iii szona.

Ne, jis gulėjo ir seke ja aki
mis. Beliko jai vėl pakelt viena 
koja ir pamirkeziot; bet ilgai 
taip daryt buvo nubudus dar
bas.

Ir Jonukui pabodo: jau visa 
valanda buvo iszgulojes.
Viszta buvo taip ingudus, jog 

matydavo, kur link 
Turėjo jis apsimest.
dairusis. Nukreipė akis in Įau
ga.

Jis pamate, 
tuojau atitraukė veidą nuo lan
go stiklo. Del jo galėjo stovėt 
tenai, kiek norėjo; jis guli ar- 
cziau visztos ir szi karta pir
mutinis ja užklups.

in viszta.

jis žiuri, 
kur kitur

Pa sos, yraDaktaras C.C.
kandidatu ant prezidento Ni
karagvos Repu klikos, kaipo 
populariszkiauses žmogus vi
sam sklype.

kaip Mortele

Vėl atsigręžę in viszta. Ji, 
jam atsigręžus, buvo paėjėjus 
keletą žingsniu ir vėl ramiai 
sau stovėjo. Ne, Jonukas dabar 
nukreips akis in arklidžių 
spara — gal tada....

Taip ir padare. Tik tuo tar
pu szmeksztolejo pro ji pažeme 
dvi kredždes skardžiai szukau- 
damos — mat, buvo kate pa- 
macziusios. Kate griebe jas ko
ja ir tik per plaukeli nepaczili
po! Tuojau atsirado kregždžių 
dąugiau, jos cine szmekseziot

sa-

— Ne, asz pirma, — atsa
ke Jonukas ir pasileido bėgt.

Bei tuojau suvoki1, 
juo tik atsikratyt nor, nes vi
sai nesistenge1 Imt pirmutine. 
Palauk, pamanė jis sau, asz 
neapsileisiu!

Jonukas szmurksztelejo in 
kūtes ir žiuri pro plyszi, o Alor- 
telc pastovėjus ramiai, 
dairius, atsargiai, ant pirsztu 
nuslinko kucziu pasieniu.

Jonukas tuojau iszejo, 
szmurkszitelejo prie kertes ir 
žiuri. t

O tenai Afortele belauksian
ti dilgeles — mat, buvo ma
ezius, kaip viszta tonai nulin
do.

Jonukas szoko prie jos isz 
užpakalio szaukdamas: 
; — Žinau, kur viszta yra, 
asz pirmutinis ja radau.

Ir krito abu in dilgeles. Visz
ta suklikus iszszoko ir nubėgo.

Juodu atsikėlė, abiem bjau
riai degino veidus ir rankas.

Minutėlė pastovėjo, žiūrėda
mi in viens kita, Jonukas susi
raukęs, 
Alortele — atkiszus abi ran
kas, pilnas kiauszinienes. Pas
kui abudu kartu sužliumbo.

Sene viszta, nubėgus in kie-ĮPer terlas a'biem sudavė gerai 
mn> plūdo juodu paskutiniais 
žodžiais.

kad ji

pamanė jis sau

tuojau

ruoszdamos

<?> Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentist as Alahanojuje.

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

.4^

>

ja tycziodamos irpro kate, 
plusdamos,
, Kokia žioplo ta kate, kad ne 
sugebėjo kurios pasigaut — 
tik prie žemes prUinkus, ausis 
suglaudus nuszlianžo in žole. 
Bet. ir ten jai nedavė ramumoj 
tai iszszokus, spruko už kertes 
ir pranyko kutese. Ir kregždes'

■ i

- ....... -- - --------------------■L-.L -i

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis katarus, Bronkitis, Ger
klinis kosuliu, Sunkus kvėpavimas, 
Kutariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmus. 
Neužmokama gyduole vurtojumu 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 26c. per pucztu. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724*736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

Jog apsiliejo juka nabagai. 
Pasidaro riksmas didelis, 

Rodos kad insisnko paihelis, 
Stalai ir kėdės braszkejo, 

Langai ir stiklai skambėjo. 
O kad nebūtu palicmonai 

pribuvę, 
Kasžin kas butu buvę.

Surankiojo visus, 
Girtus ir blaivus, 

Iji pat ride susodino, 
Ir in dželn nugabeno. 

Sukimszo kailp gyvulius, 
Po kelis in mažus ruimus. 

Ant rytojaus prova padare, 
Užmokėjo pusėtinai už 

nakvyne, 
Tai tau kriksztynos vaikine.

* *
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ŽINIOS VIETINES
Nedėlioję pripuola diena 

44Pagarbinimo Tavo Tėvo” — 
diena puiki, bet mažai kas rū
pinasi apie taji sutvėrimą ku
ris panesza visas szeimynisz- 
kas sunkenybes ajit savo po- 
eziu o už tai gauna 
Man!”

i < Our Old

— Ona Buszkeviczinto Ii- 
kos skaudžei sužeista per Sze- 
nadorini motorciklista arti 
Staniklio. 
apžiurėjo, 
(»jo namo.

— Vaikai ir mergaites isz 
8-tos klasos parapines mokslai- 
nes, sziandien turi savo metini 
iszvažiavima arba 
Lakewood Parke.

— Kita Panedeli isz miesto 
nukszcziausios mokyklos. High 
School, užbaigs mokslą 11!) vai
kai ir mergaites, tarpo kuriu 
randasi sekanti 21 Lietuviai:

Teofile

motorciklista
Daktaras mergina 
supiksino” ir nu-

pikninka

Balczius,Viktoras
Boczkauskiuto, Klare Dubaus 
kiūto, Juozas (Irincviczia, Fre- 
drikas Doglauskis, Albertas 
Kaspara, Edvardas Kubertavi- 
rzia, Edvardas Kubilius, Juo
zas Malažiuskas, Vincas Mai- 
czelonis, Albertas Mokola, An- 

Ramanauskas,
Szerksznis,
Elena Ancerovieži u t e,
Karkauskiute, Leona Keuaus- 
kiute, Margarieta Pleczkai- 
cziute, Elena Aszta-szauskiute, 
Veronika Supranavicziute, (Il
ga Vaisznoriute.

— Diena 27 szio menesio 
bus suriszti mazug moterystes 
pana Mare Janulevieziute duk
tė Mikolo Janulevieziaus, 128 
W. Market uli., su Benu Bano- 
niu.

Deglauskis,

tanas
Juozas

Petras
Zegmas, 

Elena

Marga riet a

— Mokslas publikinese 
mokslainese užsibaigė su per

kuriamostatymu, kuriame dalybavo 
daugelis musu tautos vaikai ir 
mergaites, kurios puikiai atsi
žymėjo su savo rolėms.

— Ana diena sugryžo isz 
Chicagos ponstva Mikolas Ker- 
sevieziai su sumini Mikolu, ku
rie lankėsi kėlės sanvaites pas 
broli Kersevicziaus kurio ne
buvo mate per 25 metus. Kelio
ne buvo smagi, 
tomobilium.

— T. Mažeikiene, 
South ui., kuri serga nuo kokio 
tai laiko, iszvažiavo in Locust 
Mountain ligonbuti gydytis.

— 4 * Saules” 
gromata del Kazimiero 
nausko. Tegul ateina atsiimti.

nes važiavo au-

335 W.

ofise randasi
Ka-

SHENANDOAH, PA.

sunaus Kazimiero 
kuns 

Racine, Wis.

ralius

—. Psnedeli atsibuvo lai U) 
t u ves Juozo Kazlausko (Kuli) 
38 metu, 
Kazlaucko ant Heights, 
nuskendo upeje
Lavonas likos atsiustas pas te 
vus Nedėliojo. Pamaldos atsi
buvo Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Antanas Kotarskis, kap- 
United States Marine-

Corps isz Mare Island, ana die
na pradėjo ilga kelione su auto
mobiliu iszkeliaudamas in Ka
lifornija, po užbaigimui tarnys
tes del Dėdės Šamo per 'ketu
ris metus.
t Jurgis Kaminskas, 48 

metu, mirė vietinėje ligonbu- 
teje sirgdamas trumpa laika 
uždegimu plaucziu- Paliko ve
il use seserį Valakiene, Water
bun’, Conn. Laidotuves at si bu- 
vo Ketverge ryta isz namo 521 
W. Arlington uli., su apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje.

Kaminskas

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

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

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

įsa Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu In 
4ee*lp>M griautu. Telefonas 871.

NEW YORKO KINCZIKU PROTESTAS PRIESZAIS JAPONUS

M

Ana diena Nnjorkiniai Kinczikai sakele protestą prieszais Japonas už insimaiszyma 
in namine kare Kinuose- Dau 
vo ir vaikai neszdami visokes vėliavas ir plakatas ant kuriu buvo paraszyla visok-i iszreisz- 
kimai kaipo protestai prieszais Japonus.

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANDOS.

ir buczerne.Kotelis ir buezerne. Parsl- 
duos pigiai buezernos fikszezc- 
rei visai nauji, 
ant aodreso:

A. A. Ramanauskas,
Mill and Patterson St., 

Tel. 1430-R. St. Clair, Pa.

Atsiszaukite
(t.51

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokume 3-czki procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentu prido- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos,
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Mes norim kad ir jus

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vicc-Pres. ir Kas.

Readiįg
lines r;

$4 .oo Dnbeltavas 
Tikietas

IN

NEWYORKA
NEDELIOMIS

17 Juniaus, 8 July, 5 August
Specialia Treinaa Sukatos Naktį

Isz Ryte
Shamokin ........................ 12:01
M t. Carinei......................  12:10
Ashland ............................ 12:47
Girardville...........................12:55
Shenandoah...................... 12:35
Mahanoy City .................. 1:16
Tamaqua ........................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus VV. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

16 DIENU EKSKURSUOS 
ln Atlantic City, Ocean.City ir tt. 

Subatomic
Juniaus 30, Julajaus 14 ir 28

Augusto 11 ir 25, Septemberio 25 

$7.20 in ten ir adgalios 
Isz MAHANOY CITY

Gori ir ant Pullmanu Karu primo
kant regulariszka Pullmano preke. 

Tikietai geri ant visu treinuant 
dienoje ekskurcijos.

Gailimą sustoti Philadclphi joi 
važiujant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.Preke - - -

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

{TS i‘lis Kineziku laike didele paroda New Yorke, kurioje dalyba-

REIKALINGA.

Mot eres n r merginos kurios 
norėtu uždirbti po du 
dolerius 
parduodami tavora kuris nau
dojamas k a s d i c n, t a i ra szy k i I c 
ant adreso: (t.48

a r tris 
savo liuosamo laiko

203 N. Loliigh St., 
Tamaqua, Pa.

Valgiu Gaminimas
f'*----- IR ------

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato.
a u d e k lin a i s a pd a ra i s.

Preke tiktai $1.50

Drūtais

❖

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

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszali
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

'W7J'1 B JT / ..Z!
Gerbemaaio Tamlst&l: ■i—e 

Sulaukiau nuo jusu slunczlamos 
"Tūkstanti* 

_____  ____ už kuria tariu 
szlrdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas ozvental Ir sma
giai praeina. Asx visiems Ilnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skattyd&mzs žmogus aplo viską tada 
paniirszti ir visokį rupescxioJ nors 
ant valandėlės atsitraukia.

0u pagarba, . 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonys, 
Czeklszk.es vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA-

Yra tai ketvirtas iazdaviinas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY. PA.

vardu knyga 
>1

mano 
Naktų ir Viena1

“Tūkstantis

ŽOKA8.

I

lakstantis Naki 
irViena

SM

i'V11;į »old 
M

Teipgi galima
Preke knygos Amerika $2.00

SENOVISZKAS SKYDAS (APSAUGA) 
KARALAICZIO CHARLESO
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Katalogas Visokiu
Knygų

-------------------—------------------------

No. 127 Trys istorijos apie Dūkto 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.........15c

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau-
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27 Ara-

Yra tai ketvirta tojvi in Szvonta žeme, Beda, Tamsu- 
spauda ton puikina knygos, tas parodo į nūs prigauna. 58 puslapiu.......... 15c
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didolu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
virHzaiH. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00 

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

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

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

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki-

No. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.

audeklinais

No. 101

Su pa- 
35c

25c

Isz numirusiu prisikėlė,

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

Kariszkas skydas (apsauga-shield) kuris prigulėjo prie

J®*' IWiwmu

karalaiczio Charleso, kuria jisai naudojo karėjo po Ciillode- 
nu 1746 mete idant apsisaugot nuo užpuoliku, likos parduo
tas ant ličitacijos Londone už 20,000 doleriu per Aleksa Fra- 
seri. Skydas yru padabintus su visokiais ženklais isz sidabro,

...25c

35c

.20c

Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirinuų 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Ma- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli.aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus................... 25a

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

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

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius dl 
deli reikalai, Senelis, Dienos kentoji 
N an toj, Netobulas žmogus. 122 
puslapiu...................  25c

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

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

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

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

No. 171

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

No. 132 Trys istorijos ‘apie An- 
giorius isz Valenczijos, Kožnas 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................................... 15c

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

No. 135 Penkios istorijos apie I 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjui 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtln- j 
gu ponu. 78 puslapiu...................20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudijo 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 moteros isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, ln ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
ameriko praleidžia szvente UŽgyml- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinkl- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių akaiezius, 

15«
No. 138 Keturios istorijos apie 

Andrius Sakalukas, 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. 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c
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Netobulas žmogus.
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neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu- Saule geriausia vedintoji

c e e . e c s 15c
(3 .dalis)

Ha isi

....25c 
Sierata, 
....15c

tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaue 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szoszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szcparka, 
Pavojingo klaida. Toj paezioj kny
gelėje toipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingos auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apio 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 
Tabakicrka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apio arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t„ t. 48 puslapiu..

No. 111 Sziupinis
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apio boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybo 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 smort, Apio Szv. Kristupą, 
Juokingi szposclei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

i 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

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

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

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

No. 118 Istorija apio Ali Buba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. ... 15c

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

No. 120 Dvi istorijos apio 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 apio 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu................. 15c

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

No. 124 Dvi istorijos apio Dvari- 
I ne Pana ir Apio Baisi istorija. 61
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Meilo sunaus.

...15c

puslapiu ....................................  15c
No. 125 Trys istorijos apie Pa

skutinis noras, Septynis brolius, Var
gingu žmogaus aunu 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. 
01 puslapiu •«,*»****,**•*••«,Ifi©

* *

..25c

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

No. 141 Keturios istorijos ajie

15c

................ 20c

Ir Alena, 
puslapiu .

No. 149

M^cziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniau*, Bo- 
ksztaa ant salos Dago. 64 pus. ... 20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
•zo Jerubaueko, Osieczna. 40 pus. 15c

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

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedacjusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pasxaukt tęva zokonlnka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

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

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

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45 

..................15c 
Asztuonios i s t o r i j o s

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

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

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

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

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

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

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu...

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastorls. 
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.

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar- 
guma ln balta vergija, Pusiau^gyvenh 
Vieszpats Jėzus ir miszkę medžiai.

62 
15c

62
15c

25.

15c

46 
15c

20c

121 
25c 

Vieniolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas Ir
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo murnisio Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi- - • M fNusimimas seno jaunikio.

25c
tikimu,
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu...........................................15c

Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu.......................... 35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudraa 
Picmenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimfccziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu..............15c

No. 172

No. 173

25c

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

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimai Paalapczlu Atei
tie!. Su pagalba kazirom. Pagal 
Chaldelezku, Penlszku. Gralklszku, 
Arablszku Ir Clgonlizku burtlnlku. 
Iszguldlnejlmai to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Ctgonka tax Egipto Rublaa 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

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

Prlslusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA

25c.

Pasamdo

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY, z

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikas- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. L 
520 W. Centre St^ Mabanoy City, Efe
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