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14,000 SUSTOJO DIRBTI 
LEHIGH KASYKLOSE.

Hazleton, Pa. — Tarp Jessc 
Warrincr, generaliszko mana- 
džerio Lehigh Coal and Navi
gation Co. ir Andrew Maltey 
anglekasiu prezidento isz No. 
7 distrikto, buvo susirinkimas 
ant sutaikinimo 14,000 angle
kasiu kurie pamėto darbus 
Panther Creėk ir Cranberry 
kasyklose už tai, idant kompa- 
nije padalintu laika darbo 
tarp savo kasyklų. Warriner 
paliepė anglekasiams sugryžti 
prie darbo pakol nepadaris pa- 
re<lko.

TURĖJO PINIGU BET 
NEGALĖJO UŽMOKĖTI 

BAUSMES.
New York. — Izaokas Swim

mer likos aresztavotas už per
žengimą au'tomobJliniu tiesu ir 
paszauktas in suda kur likos 
nubaustas užmokėti viena do
leri bausmes.

Žmogelis isztrauke isz kisze- 
niaus 5,000 dolerine bumaszka 
kurios negalėjo iszmainyt, po 
tam 1,000 dolerine bumaszka, 
bet ir tos jam niekas negalėjo 
iszmainyt. Sudže pasako jam 
kad gailesį kad turi tiek pini
gu prie saves, liet bausmes ne
gali užmokėti, todėl turės ji 
užtlaryl kalėjimo. Izaokas pra
dėjo krapsztyt po kiszenius ir 
ant galo surado smulkiu pini
gu 92 centus ir likos paleistas. 
MIRĖ STORULIO UBAGU,

NORS TURpJO 
MILIJONĄ.

Atlantic Cit v, N. J. — Ana 
diena mirė czionais gerai žino
mas po visa Amerika Emory 
Titman, 38 metu, kuris buvo 
sunkiausiu vyruku Ameri'ke — 
turėdamas 378 svarus sunku
mo. Jdjo tėvas paliko jam mi
lijoną doleriu, bet kad dakta
rai šuneliui pasakė kad ne il
gai naudosis isz savo turto ir 
mirs, tada pradėjo pinigus isz- 
leidinet su draugais ant geru 
laiku ir trumpam laike viską 
praszv?lpe, mirtis ne atėjo taip 
greitai kaip dalktarai jam spė
jo. Turėdamas gerus laikus,’ 
užaugo jam pilvelis da dau
giau ir svėrė karta 800 svaru. 
Ana diena mirė szirdies liga ir 
tai vargsiu, nes ji draugai už- 
Jaikinejo. Storulis kitados gy
veno Shenandoah, Pa.
BUVO BLAIVAS PER

PENKIS METUS, GAVO
1,900,000 DOLERIU.

St. Louis, Mo. — Kada Ri
chard Keren*, milijonierius mi
re penki metai adgal, užrasze 
savo sunui Vincui po 500 ant 
menesio ant pragyvenimo o li
kusia suma arti du milijonus 
doleriu bailke per penkis me
tus jaigu jojo sūnūs paliaus 
gerti per penkis metus, o jaigu 
nedalaikybu savo prižadėjimo, 
tai pinigai bus iszdalinti tarp 
seserų ir broliu. Vincas dalai- 
ke prižadėjimą ir buvo blaivas 
per penkis metus ir ana diena 
bainka * jam iszmokejo pini
gus.
KAS PAVOGĖ GEROS

ARIELKOS UŽ $100,000.
Washington, D. C. — Prohi- 

bicijos Virszininkas Campbell 
isz Nep York o, pranesze val
džiai, buk isz valdiško maga
zino kas tokis pavogė geros se
nos arielkos vertes l(X),000 •do
leriu. Campbell ®ako kad neži
no kokiu budu arielka dingo 
isz magazino. Galima lengvai 
dasiprast kad niekas daugiau 
kaip palys virszininkai kuriu 
skiepuose randasi visokiu ge-

• . i .. ____I

VTSZT-VAGIS MIRTINAI 
PASZAUTAS.

Mount Carmet, Pa. — Nuo 
kokio (ai laiko Klarai Czupo- 
kienei kas tokis vogdavo visz- 
tclesj iper ka josfips brolis Ste
ponas užvedė elektrikini sig- 
nola visztinyczioįjc idant duo
tu jam žino kada naktiniai 
svecziai atsilankytu pas višz- 
telcs. Na ir ana vakaru signo- 
la davė žino kad jau viszt-va- 
giai atsilankė. Stepds pasiėmė 'ta . « « . •
revolveri ir praliejo šaut in 
beganezius vagius, paszauda- 
mas mirtinai 
Gazevicziu,

koki tai Juozą 
22 metu, o kiti du 

pabėgo. Sužais!a|j1 Inuvcržc in 
Ashlando 
padaryta

ligonbuti kur jam 
tuojaus operacije 

idant iszgelbet gyvasti. Nežino 
ar iszliks gyvius ar ne.

DAUGIAU AUTOMOBILIU 
’ PENNSYLVANIJOJ.

Harrisburg, Du. — Pradžio
je szio menesio Pennsylvanijoj 
buvo 48,079 nutomo'biliu, dau
giau ne kaip praeita meta tam 
paežiam laike. Pirmoje dieno’jo 
szio menesio buvo 1,296,104 
pasažie’riniu automobiliu o pra
ėjusi meta 1,248,025. Molor- 
cikliu yra 10,976; 1,672,217 va
rytoju automobilii» kurie turi 
laisnus, nuo kuriu Pennsylva
nia surinko ‘23,827,633.84 do
lerius.

, rVYRAS IR PATI NUPLAKTI 
UŽ ŽVERISZKA PASIEL

GIMĄ SU VAIKAIS.
Little Rock, Ark. — Minia 

žmonių czionais nuplakė J. C. 
Rhodes ir jojo ipaczia 
riszka pasielgimą su 
mažais vaikais.

Sudas abudu nubaudė ant 10 
doleriu ir deszimts dienu in 
kalėjimą. Kaimynai levus ap
skundė ir liudijo prieszais juos 
sūdo. Badai Rhodes’ai laike 
savo vaikus, 5 ir 7 metu senu
mo, daržinėje prirakytus prie 
balkiu taip, kad basos vaiku 
kojos vos 'žeme sieke. Kada 
vaikus atvedė in suda, juju ko
jos buvo sutinusios nuo gran
diniu lanku. Laike teisino žmo
nes taip inirszo ant tėvu, kad 
iszvedo abudu laukan ir abiem 
gerai davė in kaili.,

uz zve- 
dviems

rymu.

Prenumerata Kaeztuoja: Amerike ant viso meto |3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Laiezkua ir PJnigue visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

............— ■" ■" •
W. D. BOUZKOWIKI, Pre«. A 
F. W. BOCKKOW8KI, I4il«r

fe 39 METAS

ISZ LI ETŲ VOSUŽ-

LIETUVAI IR LATVIJAI 
GRESIA NEDERLIAUS 

PLEGA.
Kaip isz Kauno, taip ir isz 

Latviu sostines Rygos pareina 
žinios isz provincijų apie ilgai 
užsitęsusius lietus, kurie labai 
pakenkė javams ant lauku. Isz 
tos priežasties 
liaus nelaime.

Panaszus lietingas sezonas 
szitose abiejose szalyse nėra 
dar buvęs nuo 1847 motu. Lat
vijoje nuo lietaus upes iszszo- 
ko isz krantu ir užliejo laukus. 
Apie 60 nuoszimcziu pasėtu 
javu lapo iszplauta isz dirvų.

DVIDESZIMTS VAIKU 
ŽUVO NŪO GRANATO. .

— Szle-
žuvo

Berlinas, Vofcietija.
Tarn avienose,

isz nežili (Anos priežastiesgyvenanti ant N. Front 
zi ngoje, 
dvi'deszimts vaiku nuo grana
to, kuris truko laike kada vai
kai ji rado ir 'pradėjo mėtyt

diena, užinusze 
granatas tris vaikus miestelyje 
Basra, 
je Azi'j(’j) laikė siautimo.
DAUG KINISZKU PASL 

KELELIU UŽMUSZTA.
Pekinas, Kinai. — Tientsino 

sziauriniai kareiviai šukele 
kruvina maisziįt'i, bet likos su- 
muszti per piemnius kareivius. 
Konia du szimtĮii (pasikeleliu li
kos užmuszta ir daugelis su
žeista.
VIESULĄ PADARE DAUG 

BLEDES.
Beri i nas. 

tose
viesulą, kokios nepamena 
niausi žmones. Pagal telegra
mų praneszima, tai daug žmo
nių likos užmiiszta.

Szležingoje viesulą sugriovė 
dideli fabrikini kajnina kuris 
užmusze keliolika darbininku.
PERPJOVĖ SAVO VYRUI

gerkle;
Lenkije. — Nakties

savo miegan-

- ■ - - r- - ■ - -................ - - ...... ........... -

ISZBARTA PER TĘVA, 
NORĖJO PASISKANDYT.

Allentown, Pa. — Už lai kad 
jaja subarė levas kad jiji nete
ko darbo vietiniam fabrike, 
Ona Turanskinte,* penkiolikos 
metu,
uli., szoko in Lehigh upe ir bu
tu pasiskandinus, bet tūlas 
žmogus'jaja iszt rauke isz upes 
už plauku ir atidavė in rankas 
palicijos.

Mergaite netekus darbo per 
visa diena jeszkojo kokio nors 
užsiėmimo, o (kada su’gryžo na
mo be nieko, levas pradėjo ant 
josios ’bartis. Tada isz nusimi
nimo norėjo atimti sau gyvas
ti.

katei
ne

Idant 
jokiosnebūtu 

bado po josios

PALIKO KATEI 1,500 
DOLERIU.

Washington, 1). C. 
josios 
skriaudos
mireziai, senimerge Nell Hcb- 
bard paliko kalei 1,500 doleriu 
po apgiloba 
Beck isz Viroqua, Wis.

Poni Beck aplaikincs pro
centą nuo t uju pinigu ant už
laikymo įkalės o jaigu toji, pa
stiptu, tai aplai'kys 700 dole* 
riu.

Turtingi palieka pinigus del 
gyvuliu ir kitokiu sutvėrimu, 
o vargszai turi nukaut pasku
tini savo doleri hnt suszelpiino 

, sierai u ir kitokiu

Mrs. Joseph D.

ligonbueziu 
institutu.

Pagal 
didesniu miestu

90

9

m i re 
y pa tos, Oha- 
Detroite 10,

DIDELI KARSZCZIAI PO 
VISA AMERIKA.

Washington, D. C. • 
ra partus isz
lai 83 žmones mirė nuo karsZ- 
czio, 168 prigėrė pamareje ir 
ežeruose o ir'szimlai užmuszti 
per automobi'lius.

Paežiam New Yorke 
nuo karszczio
juj 8, Chicago 1 
Albany 6 ir 1.1.

KVAILAS SZPOSAS.
Kai ley burry, Pa. —• Jonąs 

Falinski, norėdamas padaryti 
saposa savo draugui Jo'kubui 
Burtonui, prikiszo zapalka 
prie jojo drapanų persemtu ga- 

už ka turėjo užmokėti 
900 doleriu įbaiusmes. Burton 
randasi ligonbuteje baisiai ap
degintas.

prikiszo

zolinu

HOUSTONAS BUVO PUIKIAI
PARĖDYTAS LAIKE KONVENCIJOS
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Paveikslas perstato Texas ulyozia, mieste Houston, Tex.,

viens in 'kita.
Ta pa ežia

Mo'zopo^amijoįj (Mažo-

200 kl. nuo Amerikos) 
ežia

Daugel tose vie- 
Vok i e t i j o j si nu t o% ba i si 

so-

Tyniec,
B ro n i s I a v a Pct r ik i one 

priselinus prie 
ežio vyro, perpjovė jam gerk- 
lė 8fi J
Po trumpam iailkui motoro su- 
gryžoį atsiklanipe prie lovos ir 
pradėjo verkti ir rėkti, kad ne
žinomas žmogus nužudo josios 
vyra. (1 
gaivino ant trumpos valandė
lės ir "prie i__ _______  _
niu apkaltino, buk tai jojo pa
ti perpjovė jam gerkle ir tuoj 
mirė. 'Nelaba paežiu palicijo 
aresztavojo ir 
me, •
BUVUSIS BULGARIJOS MI

NISTERS NUSZAUTAS. 
Zofije,

rolas Protagoherov, vadas Ma
ced o n i sžk u rovol i u ei joniori u, 
likos nuszautas ant smert ka-

laike

SZMUGLERIAI PASKAN
DINO 600 ATEIVIU, 

VEŽDAMI JUOS 
IN AMERIKA.

Alenai, Graikija. — Nesenai 
szkelta byla broliu Kautoni
riurui atidengė sztai kokiu pn- 
slapcziu. Broliu Kautoni biuras 
ypatingu budu iszgaudavo lei
dimus invažiuoti in Amerika. 
Už kiekviena loki leidimu jie 
imdavo nuo 500 iki 700 dole
riu. Biuras buvo placziai isz- 
oletes savo veikimą ir turėjo 
daug agentu invairiose vieto
se. Jie bevežant keleivius Ame
rikon isztikdavo koks pavojus, 
;ai jie iszsodindavo keleivius 
Kubos saloj (ji randasi apie 

, o isz 
J A

neva gabendavo slapta 
valtimis in Amerika. Susekus 
visa ta afera (suktybe) pasiro
dė, kad leidimai duodami emi
grantams būdavo netikri. Ne- 
itimingus keleivius, kurie bu

vo neva vežami isz Kubos val- 
;imis in Amerika pavežė toliau 
nuo kranto apversdavo, kad 
visi emigrantai prigertu. O ži
noma iszsigelbedavo irikai, ku
rie turėdavo slaptas plaukioji
mo juosias. Tokiu budu biuras 
iszveže apie 800 žmonių,Jsz ku
riu tik apie 200 pasiekė Ameri
ka, o kiti visi žuvo. Biuro savi
ninkas ir agentai dabar sėdi 
kalėjime, o tie kurie nuvyko 
Amerikon gaudomi ir siunezia- 
mi atgal.

Piyiaszi,Piyiaszi, bet dar baisesne 
afera susekta Italijoj. Ten tū
las emigracijos biuras Genujoj

britva, po tam pabėgo. taip pat ^isziupindą^ lei- 

. Nuveždavo iii Kuba

n un nuguitu jv w 1 • ' < V

Varno laike vyras ,atsi- ipa^.1,
V 4 Uiti t

susirinkusiu žino- apvenaiamim

dimus ir veždavo in Amerika. 
, o isz ton 

slapta valtimis neva in Ameri
ka. Bet niekam netekdavo pn- 

i 4‘rojaus” 
Amerikos, nes valtys būdavo 

ir emigrantai

BOMBA KALĖJIME, 
MUSZE IR SUŽEIDĖ 

DAUG ŽMONIŲ.
.Moskva. — Badai kaime Lu- 

biankii kalėjimo, kur buvo už
daryti daug Donbaso kaltinin
ku,
•truko bomba kuri užmušė ir 
sužeidė daug kaliniin’ku. Kalė
jimo virszininlkai laiko taji at
sitikima slaptybėje, kad svie
tas 'kuomažiausia apie tai ži
notu.

SUGRYŽES ISZ AMERIKO 
ISZŽUDE VISA 

SZEIMYNA.
Motta San Giovani, Italije.— 

Antonio Bataglija, 32 metu, 
kuris pergyveno Amerike koki 
v o t ev isz k e 
vo t ev isz k e 
gryžes in savo kaimeli, dagir- 
do nuo savo draugu kad jojo 
motere buvo susineszusi su ki
tu vyru su žinia josios tėvu. 
Vyras atejas in grinezia jau 
sutemus ir netikėtinai užtiko 
taip, kaip jam draugai prane
sze ir be jokio pasisveikinimo 
su savoipaczia ir szeimyna, isz- 
traukes revolveri pradėjo 
szaudyt su laja pasekme kad 
pirma nuszove ant smert savo 
apgavinga paezia, 
ir motina ir dediene 
pasidavė in rankas palicijos.

•e>

netikėtinai. Su- 
netinketinai. Su-

revolveri

josios tęva
po tarn

Paskutines Žinutes
Lenki je.

gresia neder-

prigirdomi.
Kad biuras 

pasisek ima raszydavo suklas
totus laiszkus emigrantu na- 
miszikiams. Kad viskas tikriau 
atrodytu, laiškai būdavo at
gabenami Amerikon ir isz ton 
siuneziami, kad ant spaudos ir 
markute tikrai liudytu, kad 
tikrai laiszkas siustas isz Ame
rikos. Kad garantuoti sau vl- 
sissžka pasisekima, jie toki susl- 

da ėjo uliezia per tris vyrus, raszinejima darydavo gana ii-

turėtu didesni

uždare kalėji

Bulgarije. — Gene-

kurie laike sumiszimo pabėgo. 
Generolas turėjo 75 'metu, bu
vo kitados ministeriu Bulga- 
riszku Provincijų. > ■ ,
BANDITAI NUŽUDĖ 14 PA

ĖMĖ IN NELAISVE 60. 
Ha rlkinas,

Keturiolika'

kur atsibuvo demokratisz'ka konvencije ant iszrinkimo kan
didato ant prezidento. _ ... •. )•

Mandžiurijc. 
pasažieriu likos 

užmuszti, szesziolika maždau- 
giau sužeisti ir szeszesdeszimts 
paimti in ndlaisve isz tu dvi- 
deszimts dvi mote re® nuvilk
tos inkalnus per banditus tiks
le iszpirkimo, kada užklupo 
ant Kiniszko gelcžkelio.

Didesne dalis nužudytu' bu
vo Rusai, bet nedažinota ar 
banditai nužudė kokius svetim- 
žemius ar ne.
LENKAI ATMETE

SUTARTI SU LIETUVA.
Varszava. — Lenkai atmetė 

padaryta sutarti tarp Lenki
jos dr 'Lietuvos apie nekurtuos 
nesutinkamus punktus tarp tų
jų dvieju sklypu, o tai už tai, 
kad Lietuva nuolatos spiresi 
atidavimo Vilniaus. Nesenei li
kos suszaukta konferencije 
tarp Lenkijos ir Lietuvos idant 
susitaikyt tilldai kas kiszasi 
apsvarstymo Apie geležinkeliu 
komunikacije ir persiuntineji- 

paczto. taip tu j u sklypu, 
bet Lietuviai nuolatos prime
na apie Vibuu kas Lenkams 
jau nubodo ir ant paskutinio 
Buvažią/vimo ijięfco nenutarta.

suszaukta

mo

gai.
Tokiu budu tas biuras iszvc- 

že apie 5,000 žmonių, isz kuriu 
susirinko apie 2% milionus do
leriu. Spėjama, l^ad daugumas 
szitu žmonių paskandinti juroj. 
Kaltininkai suimti ir dabar se- 

— di kalėjimo.
■r

me t u J

Benas 
Ik u ris

11 Varszava, 
Kaimas Odžyvul likos visiš
kai snnaikimtas per ugnį. Sena 
motore sndege ant smert, Me
des padaryta ant 1,500,000 zlo
tu; iszdege 38 grinezios.

11 Mount Carmel, Pa. — Be
nas Kotarskis, 22 metu, plauk
damas Dale prūde, staigai ga
vo traukuti ir likos iszgelbetas 
per savo dranga Juozą Ramec- 

•kii, pusgyvis.
11 Philadelphia. 

Damarovskis, 32
nuszove savo paezia laike bar
nio* už Jkita motere, likos nu- 
spreiistas ant dlektrikines kė
dės.

11 Clayton, N. Y. — Per su
degimą laivo, 2 moteres pražu
vo, kelios ypatos mirszta o 18 
likos skaudžiai apdeginti. Ne
laime atsitiko ant St Lawrence 
upes.

11 Pottsville, Pa. — Morris 
Tititerington, eroplanistas, ku
ris lekiojo t»u savo mylema 
Patnicije Perry isz Williaras- 
porto, nukrito arti czionais ir 
abudu užsimusze.

PASIUTĘS JAUTIS
UŽMUSZE DU ŽMONIS.

Vilnius. — Žmones ežia ken- 
czia nutik nuo pasiutusiu Len
ku okupantu, bet ir nuo gyvu
liu...

Netoli Vilniaus, Vaguniszkin 
kaime, gryžtant isz lauko nuo 
darbu kaimiecziams, in ju buri 
insisuko jautis, kuris su ragais 
pervėrė viena žmogų, paskui 
gale kaimo pasivijęs, pradūrė 
viena beganezia moteriszkc. 
Laime buvo, kad kas ten grei
tai isz kaimo atsincsze szautu- 
va ir jauti nuszove. Pasirodė, 
kad jisai buvo pasiutęs.

Abu perdurtieji asmenys, 
baisiose kaneziose tuojaus pa
simirė.

PERKŪNAS TRANKO.
Kaunas, Szakiu aps., Grisz

ka budžiu vAlscz., Smigi i u kai
me BirželioT5 diena perkūno 
trenkimo nžmusztas pil. Anta
nas Macziulaitis.
Szakiu apskr., Ažuolupiu kai

me taip pat perkūno trenkimo 
užmuszta pil. Zapikyte.

Alytaus apskr. Miroslavo 
valscz. pas naujakurį Zalevi- 
cziu perkūno trenkimo užside
gė gyvenamas namas kurs ir 

Nuostoliu padaryta
apie 2,000 litu.

KAUNO SUSISIEKIMO 
PRAMONES.

Kaunas. — Kauno miesto 
valdybos statistikos žiniomis 
Kaune yra 123 vežikai, 217 
automobiliai, 113 motorciklu, 
2,717 dviraeziu, 7 autobusai Ir 
14 arkliu tramvajaus vagonu.

PADEGE BENDROVES 
NAMUS.

Žemale, Mažeikiu apskr. — 
iNakti isz 5 in 6 Birželio mene
sio diena apie 12 valanda mies
telio viduryje nežinomas pikta- 
(laris, žibalu aplaistes, padege 
Žeiineles vartotoju bendroves 
namus. Laime, kad gaisrui dar 
neinsidegus, pabudo isz miego 
gretimuose namuose gyvenan
ti Biczkicne. Ji pakele triukš
mą. Subėgo kaimynai ugni su
spėjo užgesinti. Ta nakti pute 
stiprus žiemos vakaru 

[Galėjo sudegti bemaž 
miestelis.
jeszko. Saryszyj su padegimu 
miestelyj statomi panaktiniai. 
Birželio menesio 8 diena pada
ryta bendroves revizija. Rasta 
trukumu.

SALDAINIU VAGYS.
Veliuona, Kauno aps. (“V.

kor,) — Czia in jomarka neži
nomi typai atvažiavo saldai
niais loszti, kuriuos važiuoda
mi buvo pvogo Czekisz'keje isz-

sudegė.

■

KAIP NUBAUDŽIA PIKTA SLONIU
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‘Tuske” didŽiaufcos slėnius ant svieto kuris kaip kada
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vejas, 
visas 

Policija kaltininku
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baisiai inpyksta iY ana diena sumindžiojo ant smert du ^da- 
žiurėtojus ir daug ^Užeide. Paveikslas Qi'kos nutrauktas žve-
rineziuje Portland, Oro., kuris parodo kailp taji milžiną sura
kina lenciūgais idant nedarytu niekam Ibledos. Butu ji .seniai
nuszove, bet isz ip.rie’žgąties jojo didumo, paliko ji gyva.

pleszdami vieno Žydelio sal
dainiu krautuve. Pastarasis at
sivijo, ir pažino savo saldai
nius ant kokiu tai jo nuosavlu 
maiszu, in kuriuos žulikai atsi
vežė eudeje saldainius.

Iszpleszusieji krautuve Ir 
iszvoge saldainius kaltininkai 

Į visi tapo suimti. 7 ’
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Yra tokiu žmoą|ut kurty ma
no, kad be pinigu negali nieko 
nuveikti ant svtyto, o kad ta
sai manymas yra klaidingas, 
parodo, faktąi, katį , randasi 
tukstaneziai moterių ir vyru 
kurio turi augsztus dinstus 
pramonysteje, kurie pradėjo 
savo dinstus nuo žemiausio 
laipsnio. 0 kad turėjo norą la
vintis tolinus, tasai mokslas 
pastate juos ant augsztesnio 
laipsnio.

Tarp tokiu kurty kilo in vir- 
szą buvo Joąąs Rockefeller, 
kuris pirmiąuso iszvežmejo 
ekspresą; Tamoszius Edison, 
kuris ’buvo telegrafistu; Abra- 
homas Lincoln kuris mokinosi 
vakarais prie liktarnes ir pasi
liko vėliaus prezidentu Suv. 
Valstijų.

Konia kožnam Amerikonisz- 
kam mieste galime surasti biz- 
1

advokatus ir kitus kurie, jaigu 
ne i
liko tarp sunkiai dirbancziu 

mokytis naktimis o dienomis
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Tarp tokiu kurie Jcilo in vir-

nierius, finansistus, daktarus, 
i 

sunkus mokslai, butu pasi-

prastu žmonių, kurie turėjo

dirbti idant įsakilt ant kokios 
profesijos ar.amąto*

Yra tukstaneziai žmonių ku-
rie uždirbinėjo tiktai po 1,000 
doleriu ant meto, o per savo 
mokslą sziadien aplaikineja po 

o. Prie 
tuju paskutiniu priguli dakta
rai, advokatai, arkifektai, in
žinieriai, komikai ir daug ki
tu.

Isz to duodasi matyt, kad 

darbo, paszvensta del

20,m dotyriu ant mpt 
tskutiniu priguli

advokatai, ariatėktai,

kožna laisva vaflancjele nuo 
darbo, paszvensta del sav- 
mokslmgumo, atnesz ateityje 
pelną.

Asztuonios merginos priėmė 
zokona kliosZtoryje Nfalliu- 
ekrodt, Mendham, N. J. Tarp 
tuju randasi ir Zuzana Metosi- 
skiute isz Wilkes Barre, Pa., 
kuri priėmė vąrda ęesuo Hele
na ir Jeva/Valaicziute isz Lu
zerne, Pa*, kąipo sesuo Aiva ri
ta.

Ka tai padaro szetoniszkas 
tfžvy dėjimas žmogaus priesz
kita, parodo sekantis atsitiki
mas :

Sosnqy ienose, Lenkijoj,, d i r-
bą du jamu vyrukai vietindje 
kancclarijoj , kaipo rasztinin- 
kai, abudu turėjo po dvide- 
szimts t ris metus. Vienas isz j u

» - 1 
baisiai bjaurus. Antrasis taip

kai, abudu turėjo po dvide- 
szimta tris metus. Vienas isz ju 
buvo patogus vyrukas o kitas 
baisiai bjaurus. Antrasis taip 
užsidegė užvydejimu pirmam, 
kad negalėjo ant jojo žiūrėt ir 
kada pirmasis miegojo sau ra-

va su szmotu geležies užmusz-
miai, antrasis kirto jam in gal
va su szmotu geležies užmusz- 
damas ji ant vietos. Po tam su
pjaustė jojo kuna ant szmotu 
ir paslėpė.baczkoje.

Tuom 'bjauru iszgamu buvo 
Antanas Bycdka, kuri sūdąs 
nuteisė ant asrtuoniu metu in 
kalėjimą prie sunkaus darbo, 
nea lai'ke teismo pasirodė kad 
jisai buvo nepMno proto.

Vienas isz anglekasiu dir
bantis kasyklose aplinkinėje 
Pottsvillee, Pa., turi ziegoreli 
kuri daugiau guodoja ne kaip 
kitados, nes viena diena isz- 
puole ziegorClis jam isz kisze- 
niaus in sziuta drauge su ang
limis. Anglį su ziegoreliu in- 
liodavo in karuka, po tam nu- 

• leistas piciniu 135 mastu ilgio, 
iszleistaa in viražu szesziolika 
tt/kstaneziu pėdu augsztyn in 
brekeri, kur draugo su angli
mis perejo pęr vdlus (krosze- 
rius) ir. parleistas per szleitu 
rinkėjus, kur ji pamate,vienas 
isz vaiku ir likos sugraŽiątas. 
Ztegoreliiii nieko daifgiau ne
atsitiko kaip tik buvo nulauž
ta vieną raiitute.

i**1’® A j '*44 f *

Kvailiai paprastai augsz-

gąlimą greitai pažinti.

Tąsai k»ri» papusi* ift grie-

isz vaiku ir likos sugražintas.

atsitiko kaip tik buvo nulauž-

clause kete Igalvas in virwcu. 
*" ' ins salima greitai pažinti.Toki
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Apsigyvenusiu Ateivi 
Zmonbiirl

Klausymas; Atvažiavau in
1 F t ; A . J J >* ’ f " k • .^4

I r r t 1 ft 
dar neturiu pilnas pilietystes 
popieras. Mano žmona ir dvio- 
ji vaikai, 16 ir 19 metu am
žiaus, gyveną Lietuvoje. ,Kur 
turiu kreiptis praszyti ju’inlėi- 
dima sulyg naujo immigraci- 
jos inslatyrino! ’ t

Atsakymai: Apsigyvenusi^ 
ateiviu (legaliszkai inleistn del

* A £ a —

1

Valstijose) žmoną ir neapsiv

■ ĮfeM *1 —«* ■ t

daktyre^ŽO pietądukte^ŽO pietą 
ąrha kur fuąiu,

M’*4' ’i-

ajx>aąWs. Kata 
paaiunąii pra-
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■;'! i,/
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Suv. Valstijas 1923 metais, bet

DIĘVAS VISKĄ MATO
H 
į y
S L

'i >Pąmokįnanti pasakaite 
delvaiku.
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. ,;Tttlhjn miestelyje gyvenoy 
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ttiah'thK, kuris turėjo du sunu: 
Jpha ir Vaitiekų. Jonas jau pa
baigė deszimtus metus ir jau 
du metus praleido moikslainoje

i 
kvotines .vizas, savo žmonoms, I nhot'us taip-gi pradėjo eiti, in 
vyrams ir neapsiveduaiams mokslaine. Vaitiekus ėmėsi 
vaikams, neturint 21 metu ir prjc mokslo smarkiai o vos pa
kuria nori gAąti pirmenybe Išmokino- vienus motiur, jau ži- 
kvotoje -tėvams ir motinoms J noj<, tiek, kiek ir jo broliukas, 
turi visu pirmiausia pasiunsti tad tėvas geriau ir mylėjo 
savd aplikacijas Commissioner Vaitiekų.

1 r ' . . vi J . į 
ington, D. C. Form,633 yra ap-ljsz mokslaincs, niekados ne-

tyzganti ‘ joms vizas t, Ar..A- ''
A'mąriik’od Konęultfi užsieny j, *

Atsakymas f Suv. Valstijų pi-

garsūs ukinihlcaą vardu Zig-
' i • . -istymą tyzgauti joms vipąs

VWtyfijhB/^
--y-. — ------ ------ --  -r,.------------

ar Immigracijos Biurui t
< ‘ *
liecziai, kurie nori gauti ne-|() Vailtiekuh sulaiiikes septynis* . .4 • , . .. J I • V . • > . . i i ' " -K libl ,1 4 v '^4 a > . . .

.Toha ir Vaitiekų. Jonas jau pa-

neapsivedndams mokslaine. <!

KLAIPEDAL
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Be Jokiu Persėdimu»i . r ■
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' Baltiko-Amerikos
. r f it“ .
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kurie nori ghąti pirmenybe tyįmokino- vienus motus, jau ži- 

pirmiausia pasiunsti Į fftd tėvas geriau ir mylėjo
w ---  ""T—TT"7"'   I r ttiuvaiu '

Gėporabbf Immigration, Wash!- Vąitidkutis kada ipąreidavo 
ington, D. C. Form.633 yra ap-( jR5p mokslainęs, niekados ne
rupi nta tam tikslui. praleisdavo liuoso Ihiko ant
: : Ateiviu žmonų ir vaiku apli- m(yk. Imdavo in ranka kokia

a • ' I « A I. I

i
W e" l! • • * w ' t ’ ' " •Linijos Laivais
I

it j 
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r jnuolatinio apsigyvenimo Suv. 
Valstijose) žmoną ir neaps i ve
dė vaikai, mažiaus 21, metu 
amžiaus, gąli reikalauti pirme
nybes kvotoje. Ju aplikacijos 
turi bu|i paluptos Amerikos 1 V V • • < 1 14 4 • ‘I

t
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t

IQ'Metu Lietuvos Nepriklausomy-
i W V • 1 e • 4 * ■ * • * •bėk Jubiliejaus Apvaikszcziojimui
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BU-Alexis Felixas Dupont, 
nūs milijonieriaus Duponto isz 

ana dienaWilmington, Del., 
užbaigė mokslu lekiojimo su 
eroplanu San Antonio, Texas.

ka, yra žmogum; tasai, kuris 
yra nulindęs isz tosios priežas
ties ir stengėsi ji pataisyt yra 
szventu; o tasai kuris džiaugė
si isz grieko yra szetonu.

Insiutuši ponije, kurios už

jos tiesu, naudoje agentus ant 
to tikslo, kuriu pasielgimai yra 
neapkeneziami. Toki agentai 
parengineja 
puotas arba va kablius nužiū
rėtose .vietose in kurias užpra- 
szo nužiūrėtas ypatus, szmug- 
lerius, butlegerius ir pasikoso- 
jusias “ponias” i 
svieto. Žinoma kad tcXki ban- 
kietai 'kasztuoja daug pinigo, 
guriuos užmoką v aidžia ir 
žmones per mokėjimą padot- 
ku. Kada toki sznipai surenka 
jau užte'ktiinai davado kas ki- 
szasi prasikaltimo savo užpra- 
szytu svoeziu, tada uždeda 
panezius ant ranku ir atiduo
da juos in rankas teisingystes. 
Panasziai Rusiszki 
kai” 
laiku su politikiszkais prasi
žengėliais. Taip inkvizitoriai

nybes kvotoje. Ju aplikacijos

konsuliama užsienyj. Gali jiem 

duoda savą aplikacijas. Tamsį- 
i
dviejas kopijas užlaikymo afi- 
deivito (affidavit of support), 
tas kopijas žmonai paaiunsk ir 
tegul ji pristatę Amerikos kon
sului, Szitas. afideivitas turi

kacijos reikalanjanczios pir- knyga, .skaitydavo pasakaites
j

V M

PENKTA EKSKURSIJA!«•
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Rengia Baltijos-Amerikos Linija Bendrove 
Laivu “ Estonia'’ 21 LIEPOS (JULY)

KITI ISZPLAUKIMAI:
“Estonia” 21 Liepos
“Lituania”7 Piucziq.

d i / L i 1 IJF J* " ' I T JL

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE 
<’ i " « 1 < *4 *» ' ■' . * f * * , ■' < !*»“• •

Kąs metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkiu* 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-Aiucriko* Linil- 
jos be jokiu persedimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi- 
siszkai keleiviu nevargina. '> r »*■ h *

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

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

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

315 So. Dearborn Str.
i Chicago, Ill.

praneszti, kad tegul tuoj pa- ty^nybę kvotoje, 'turi būti, pa-1 jr istorijos, del senesniuiju, ku-
— -----— y *

ta tik gali pariunsti žmonai, užsieny. „ 
Aplikacijos z , .........
Vaiku, Tkrpe Asztiioniolikos I6ii v&ikžii£i 
ir Dvi-desrimts Pirmu Metu, kalbėdamas, (kad skaidmas 

rz. 1V . . . knygų tai yra nereikalingas už-
si ėmimas.

Jonas tiik per prievarta skąi- 
-«« ««««-. | kada ievas ji prispir-
Asz esi u Amerikos -pi hobis, ir /• n ‘ 1 2 J.... •. -.. .< 1 .. ’ - davo su botagu. Jonas nemv-
rito *4-r* n**t ItilrrtzitMn < rxii* trvzx i*-k v wi f I r *

et’,’' ~r • ' r' r .i ~ .. y.’lieju m* v u lhuuuiku uzj vai
S>utyg n myo instalymo ,?s g«Į>. L^tos sknnsdavd levui 
atvykt, kaipo nekvotmis atei-1 w dal
vas, ir notur lankti pakol j. I v[cnft dien/kn.dn a.bu,dll,.br0_ 
Konsulas pakirksi Ar; tunu.L j cjo al|t pie,t ,isz mnfegl .. 
paaiunąti nauja aphkącijaT. 1 ■ •

Atsakymas;. Nereik pasiuns<- 

aplikacija del parinktines 
4 

* I' ' ’ ' * f > f, ’ ii •• ‘ į^l 5 F I * . Jai < ' I

konąulią užsienyj viską atliks

siunstos Amerikos Konsulams]rias visi mylėdavo klausyti o 
Jonas niekad t neužsiimdavo1 Jonas niekad J neužsiimdavo 

Amerikos Piliecriu ^ąiltyipu lik prąileisdayo laiką
v uArkUj auamv a—   t ^7 ’7” 7—r™ < ' w

ir Dvi-desrimts Pirmu Metu, kalbcdamąs, Ikad skaitymas 
rz. 1V . . . knygų tai yra nereikalingas už-, Kla^ww;, '

4 ft <4VZD UĮnifVaVl.Įa 14UL 4JULCIJ1AZ

pilnai apraszyti savo stovi, jt) met„ amjSiauB> netlp9ivedes. 
Ijrriirfo ntrro iri n trn i Irilt* ‘ . * .• * * -1 ‘ < t . a •

sžita aplikacija buvo priimta.
darba, kada atvažiavai, kur 
gyveni, ir t.L i !a >

Immigracijoa Įnatatymąs Tei-
kia,. Pirmenybe, Amerikos

Pilieczią Vyrams. ‘
Klausymas: Iszsiemiau pil-

i» hrrnr ~ »T
Pilieczią .Vyrama.

« ’ 4 > (» *

JIIMIIIUM pUIUIV, Kunw UZ.- t ■* r, 4. •, i i -i • • nas popieras 1927m. Mano suduot is yra pildymas proMnci I £■>« zv z*l Av 4 • i A f 1 1A 1žiedotinis gyvena. Vokietijoj. 
Ar jis gali atvykti in Suv. Val-

— - ; ūdijąs kaipo nekvotinis immi-
giiluokliszkas grantas jeigu asz iszvykcziau 

Užsienyje už jo isztcketi!
Atsakymas: Ne. Szita privi-

---- -—„ — —--- ---------
kuriu apsivedįmas su Suv. VaL

B 21 LIEPOJ (JULY)

“Estonia” 1 Rugsėjo <|r_ .Polonia” 8 Rugsėjo, 
....-.......    i. n. Iii.a .. ..— ................................... Į

' 1 t x oLP1 “ v K ’ • < H

fcoš aplikacija dėl mano sūnaus

Įėjo snvo broliuko už tai ’kad
A . * 1 Y .J' 1 "1 * vu z

mažiausia bloga dalyką.
Konsulas paszauks. Ar turią.Įį. 
paaiunąti nauja apli'kącija?.

KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį kr as z ta.

Lietuviai deda visa*

I

I f V ’

nes, buvo abudu labai iszalke.
x. . .... . i i Kada abudu brdliai prisiartino
ti aia)ija.ąpl kądja jeigu puma ip k(>]ci(> lttti sodo> kllria buvo 
aplikacija del pannktmes vi-1 flS nn ĮVwa h. ant 
zos . bųyo , uzgu ta., Amerikos M o8 kaho jo npsllnkytos 3!!a. 
rn,, ■ .. . 2. . . „ L kos su’obuoliais. Kada dacjo
TrĮc gali jam parąszyti laisva. |prie (>bclCi satai kcli ol)noliai 

nukrito ant žemes tuoj prie ju 
kojų. Jonas pasilenkė paimt 
obuo 1 i Ik airbed am as:

. | — Matai broliuku tieji obuo- 

legalis'dcai ~inleisti iiuolatY- |d"m> mus aleiiianl, norints da- 

Atvažiavau 102im. ir | Į1“8 ,Pa^- ol,!,Qli /“fl žomcs>
»

— Ne imkie broliuk tojo

* 4. . | * |

Kada abu d u* brdliąi prisiartino

aptvertas augszta tvora ir ant 
tVoros kabojo aipsunkytos sza- 

*|kos su obuoliais.' Kada dacjo

i

4

Union Trust Bldg.Atsakymas: Ne. Szita privi
legija teikiama tik ateiviams,

. 'T . .... '___  ..į *Mb 
želio ld., 1928m. Bet kuomet 
išztekesi už ateivio jis galep 

’ gauti tik pirmenybe kvotoje.
Klausymas: Esiu naturali* 

zuota Amerikos pi liete, perei
tais metalą isptėkejau už atei
vio, kuris( buvo inlętytas tik. 
laikinai, kaipo svcczias. Ar jis 
dabar gali legalizuoti jo rezi
dencija Suv. Valstijose?

šia turi iszvažiuoti isž Suv. 
Valstijų, nes nebuvo inleistaa 
nuolntiniui apsigyvenimui, tik

11 pUolllUov" . • 4 • *’• . • H • T1 •

: * mutonto stl-lu Plhctc mvyko priesz Bir-. Uiopio «x .. i ,j i noo~,

tais metaty is^tėkejau uz atei-

dabar gali legalizuoti jo rezi-

uczinovni-
pasielgdavo už cariszku

Atsakymas: Visu pirmiau-
• * ** • ' * vJ • .*• • • *’ * I

Legaliszko ir Nuolatinio 
Inleidimo Darodymas.

' •* ■ jJL. *.' , > .Klausymas: Naujas instaty- 
mas duoda pirmenybe žmo- . - . ■ .
noms ir vaikams ateiviu, kurie P’a* nukrito kąip tyczia lauk- 
“legnlis’zikfli inlcisti nuolat,- (lt"ni m,ls įeinant, norints da
nių! apsigyvenimui Suy. Valą- '”u' triipiri.i pnsidrutinsim. Jo- 
tijosc.” Atvažiavau 1021m. ir W PaM? ol).UQli nuq. žcnlcs’ 
noriu pįaszyti vizų savo szei-P>et Vaitięąljs jam tarė,:

' ' ■_ imkie broliuk tojo
ėbuolio neą tai ne'priguli prie, 
tavęs.

m «*< — Del ko neturiu imti 1 Jai-
kuris turi iriiinti, kur ga)inąa,|#u'.mc8 llcPaimsiin Įai ateis ki-

. «

mas duoda pirmenybe žino

Pittsburgh, Pa. > ;( 4
'H

«4

kaus o visada ant gero ‘tas isz- 
eis.

Nuo tos dienos Jonas pasili
ko kitokiu vaiku. 0 ka tik no-

IA " '

rojo daryt, vis klausdavo ro
dos savo brolio atsimindamas 
brolio žodžius tankiai: “no- 
rints žmones ne mato bet Die
vas mato viską.”

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

tijosc.
j

myinai. Kaip galiu darodyt'i le- 
galiazka apsigyvenimą? Į ;

Atsakymas; Turi žmonai pa-1tf
‘siunsti užlaikymo afideivita, I

informacijas apie , atvažiavi-'I>a*ms. Juk niėkas ne»pa- 
ma, kada ir.-kur atvažiavai. Pa- [matys. (
duok, laivę varda* jeigu vargia Į (.”T ^onu'^ Li kalbi kad mus 

neduoti informacijų jeigu (ei-1 tek in dangų ir atsimink, jaigu 
ringai nežinai., Joigu negali at- mus niekas riemato ant žemes, 
riminti tikrą diena, tai parą- Į Ptyyas danguje mato tavo

.Vonęs paraudonavo kaip

ma, kada i r.-kur atvažiavai. Pa- [matys.
7

.arei*

R
Pasamdo

L

Laidoja kunus numirėliu, 
automobiliu* ■. d el. f ląid^ylu, f krikss- 
tiniu veseliju, pasivažinėjimo ir t. LJ k’

620 W. Centre St^ MaKanoy City. Pa.

iszgiiu<le bedievius ir prieszi- svecziaR- G»Į‘važiuoti in: atsimeni, bet pespėk. Genaus "M™ ™ Pamatys, <bet dirste-
nin'kus bažnyczios ir eretikus. 
Ant giliuko jau kongresas pra
deda dasiprasti nes turi užtek
tinai nesoęnagumo.

Turėkime vilti, katj tąsai 
probi'bicijo^s paszelpmas neuž- 
ilgio pasibaigs per iszrinkima, 
naujo prezidento.

Turėkime vilti, katį tąsai

bile artima szali, ir tenai s prą- 

iszduoti nekvotine viza. Turė
si paduoti 4‘form 633.” del jo 
inleidimo kaipo nėkvotinio im- 
'migranto. Facziu laiku turėsi

szyti Amerikos konsulio ’jam

666

Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvot Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikinio už- 
kietejimp. Prigelbati pratzalinima

X Ak

inleidimo kaipo nėkvotinio im-

Jaigu kožnas vaikas butu 
taip iiszmintingu, kaip jojo mo
tina ji 'girią, tai svietas susidė
tu vien tik isz didvyriu.

i

LABAI PAOZEDI MOTERS

darodyii savo pilietyste ir kad < 4 * -4. - A * '

želio ld., 1928. Gali pasiunsti
* * 1 » . 4 * -I 

žiavima.

' a psi vedimas in vyko priesz Bir
želio ld., 1928. Gali pasiunsti 
sziia 'praszyma priesz jo iszvą- y* • /

Ar Nupirkimas Laivakortes, 
Paledgvins Iszgavima Im.,( 

•migracijos Vizos? » t
Ktyu^ymąs:,. Norią parsi- ii j* _L_

’i n szią ązą (į, Gyvą na
— ... lu. 6V1U11 uw. LaWs.'kvota yra ',, 

dabar nenesžjioju marsz^inty, ^a’ )G^ a£eTdas praąeąze 
kad jis gali iszgauti vizas szei; 
royųai, jej&U .asę.nąpjijksiu laį^

■ T ■ i M A i ’I •

budu laivu sindikatas pagel- 
r, ; "
ipan ar taip galima būti 1
“1 . • -■ 
vakorles isz aiiksto nieko ne- . i . • V :•*-,« 2j- ■ — J.rąiązkią
hors ‘ ney^totoą, lai y akorteą

v , de- 
g.ušnipĮcetii pi-

?•/

— Sakau tau paeziuk, kad 
reikė mums daugiau czedytl.

— Na tai gerai! Juk jau.

gorseto ne kitu apatiniu dra
panų, tai ko da daugiau nori ?

Teisybe, kad sziadien mote- 
res konia visai neneszioja apa
tiniu drapanų, todėl vyras ne
turėjo ka daugiau sakyti. •

į

J

<•« * į

T"

■

(i

S.J.MOCKAITIS H
LAIVAKORCZIU AGENTAS 

224 S. MAIN ST. 1 
SHENANDOAH, PA.

' —*
i,

Norintiems, važiuoti in ,Europą, 
parūpinu Passportu*. Siunejdu 
pinigus in visas dalis svieto, par
traukia szeimynas su valkais, 
tuju kurie neturi Amerikoniszku 
popieru. Padarau rasztus del, 
atėmimo daliu, ir visokius rei- 

- kalus atlieku teisingai ir savži- 
•ningai Krafokitoa pak mane.

parūpinu Paasportus. ,, Siunejdų

traukia szeimynas su vaikais

Padarau rasztus del
—« • * •« 'F *4į a _ « *■ it f

r

trauktaisąy.o broli su szeįąiypa 

Lątvj'joą kvbtą yrą la^ąi mą- 

kad jis gali iszgauti vizas szeįr 
myųaį, jej^U asę. nuptyksįu laį- 
Vakotiew iszanksto, nes tokiu^ 
budu laivu sindikatas pageį- 
bes szĮąme , perkate. Praneszk 
ipan ar taip galima būti ?

Atsakymas :JNiipirkijnas lav 
yąjęorles. isz. anksto juoko ne- 
iytyzkią. Jr nepągęibes. Kajd 

■!
< 

I

.hvo,^
f
ttptyątty yra ągėntą hUQszimtip. 
Kądej bereijęalingąi mokėti 
ągęntąins nuoszimęzi uą 1 Amę-

iesz vi- 
o nusi* 

tyfyalkorte kuomet jau 
kad bus immigraci'jos

Ka ReUdfl. Sįuiuiti W*shing- 
tooan Kad Pagelbejuz

' atui?
-. Eąiu. Suy^ 

V ąlriiju, ,piPMi», ir noyįą pap

. Latvijoj

ąty bąli' permainyto^, bet lai:
Vų /kompanijos reikalauja 
šziąjtfi nuQ8Z^,.."^( ■ 
ąi£ą, neą , tas deszimtas nuą-

Kodej ’bereikalingai mokėti 
liOWMBMBBSMWBiIMBftWMIl riąos konsulai nei^ikątauja
piiikifla ^vflkOTcziu m 
ku iH7xlavjina. F!us jiĮjk

žinoąi. ‘kąd . 
viža istduota
; 'Ci/'*

tonan
i. . X

.■
klaąaymąąj.

pitrąukti sayq motiną ir.,savo

I

singai nežinai.. Jeigu negali at- 
i
szyk apie kada atvą'žiavai.. Jei: 
g u atvažiavai po Liepos ld., 
Ip21m, atvažiavai su immigra-., v, (v , , ;
cijąą viza, ir konsulas gales gą-Į obuolį ant žemes ir stovėjo hu
ną, lengvai praneszti kąda tau K .. .. 4 
iszdupt'a immjgracijos viza, siltypę jn Vaitiekuj
Jeigu yėl jszvažiavąi po atva-l ” . .w ,
žįavimu, turėjai'iszgauti “ per-Ų^b !tyį man nesmągą pasidą- 
mit to ro-entei,y tai ta faktaire> ®ikim kogroicziąusę, naono.J

yimo laiką’, nes tada Konsulas I tezgirdo 
P^cIac! •*. t loiin nii-.m* n f _ I SO(lO .
važiavima nuo Imn^igraoijos

dąrbus.
Jom 

vėžys isz sarmatos, numėtė

iiI

iszdupfa immjgracijos viza —/ .t ; *_ - j " ' ...,V 1
I

ž j a y i m t u reįa i. i s zga u t i
mit to ro-enter,” I 
paminck, pranesza'nf iszyažia- 
T
gąlę^ penti'krin'ti tavo pirma at-lL 
važiavima nuo Imn^igradiį’bs L i 
Biuro rekordu. Taipgi afidei-|

, ■- i n c**- r 4

tyidei galvą. I*o valąndelįai at-

Gerai tu, broliuk kallie-
per-

• eikim kogroieziausę
Kada pradėjo tolintis nuo so- 

szau'ken^i bąlsą isz

— Vąikfti^paląukiit!
Jonas persigando ląbai ir ra

vite pamįnęk »ked bh vai tinka-1 .-H®Įxt( bėgtu .ko.-,
mąi .iszegzamiiHiotas kuomet i . ,
.rfvą'žiavai.. bėgti? Juk

Kas Yra Sumanus Žemdirbiu? | f'sz(ai so^auninkas' atidaręs 
; Klausymu?: /brolis' vi-

V

mąi , išegzaminuotas kuomet :
*• *1 .w* .* I _______ K /Y T IV

mes nieko blogo nepadafrem.

Įty gyvenimą 'prąlęido ant ūke: 
Jugbsląyi'joj. Ar jam, bus teit
k'iąipą(pirmpnybe po kvota kai- 
po/‘sumanąs žemdirlbte?”

’ Atsakymas: Nuspreiąlimąs 
ai’ apfikąntąs gali praszyti pir- 
mepybąą kaipo sumanąs žem-

r jam, bus tei-

sodo' varius paszauke ant vai

Mylemi vaikeliai,
I V j '* T’7 ‘i1' . • ' .' ' Y: « ''

po “sumanąs žeindtybLs?”
• A 4- *”■•«o fl w wa. (^h?T 11 r* iri h/mii /I i ■arv*

ai1 apfikąntąs gali praszyti pir-

dįrbis pasilieka Amerikos kon
sulu rautose. Jeigu aplikantas 
tik priesz praszyma vizos dir-

da jam 'teises skaityti 
žemdirbiu.. '
mdkslas ąrbą. ilgas patyrimas 
ant ukes ir jo apsipažinimas ąu 
žemdiibyHtes budais jam dik- 
cziai pagelbės. Aplikantas turi1 
daro-dyti kad jty, ketina kuo- 
knet atvyksta in Suv. Valstijas, 
Vėl stoti prie* ukes darbo. Ta 
galima padaryti prtytątau't afi- 
doivita nuo drAuga ąrba gimi
niu .Suv;, Valstijose, kurie yra 
ūkininkais; praneszarit kad jie

tik priesz praszyma vizos dir
bo ant ukes, tas faktas neduo- 

. save 
Žemd'ir'biszkas t

daro-dyti 'kad jis, ketina 'kub- i ; J t a * r ei_  tt !!»♦•»
l

Vėl stoti prie* ukes darbo. Ta
1

, '■ 7W ■ i «■»»: f«| ; . >•ūkęs ku:
‘X Myleini vaikeliai, mą- 
siąi^ jus pęr tvoin ir girdėjau 

jjugu būtumei ome obuolius be 

gumi, eiki'j hi s<>da su mariirii

P' ir ■(< ™ vos obu. d i u liėpda ».»U t . Jl_ A.n----
— Dabar ' Joiuilc, imkime 

tuosius nbąoV
— kąi’bejo Vaitiekus.

« m 1 a. t XX %, O* W ** * A M

kąus ,tari?:
•**-< Klvliiufts ywMElf

kąi rabką Auž obudhus, ir įeido-

i>r
1 I
cz
jusu yiša khlbą« Negražu' butu,
• m'‘v J2 „iK- Al t .1J ,il n

gumh, eikiį In sądą su manim, Vaitą! ėjo. paskrn sotįąun'įnk^ 
prie ktuVos ob'WpP? “SAk 
mąs jiems-ihiti kidic tik pakele

tuofdiifM

, „oi . _
jierns įhitį kidię'Įik, paiceL, 
M i In. _ 11 r f

i us nes tai m ilsu, 

^inuięas, P rieja.s prie Va i tie 

£Myli?as

tai’^

H.

vokelį, bukio 

’,,n-vų!kl)icv” ■ir 

iekus pnbuezinvo » u ‘ seąu
h.

si, parėjo;

^Tevas
pagelbės atv.ykstancziuį immi-

.. . * <*>« . * t 1s *grant ui rasto darbo ant ukes,
kuomet jis utyažiuos. F.L.LS.

» ‘ Y • l į f 4 - ... *'
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Nuodiniuz ir labai gera* del suteiki- 
gausaus azlapuroo isztusztpMina.

1
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KREIPKITĖS PAS DR. HQDGEJiS
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Philadelphia Specialist* 
Visoe Krpnisskoa Ligos.

Silpni, Serganti Vyr*l Ir Motera* 
Ne ‘Serganti bet visgi ka tik pajiege 
/j dirbti. Apsisaugokite. pavojau*;
į 11 • ;l * * 1 I

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 

bago ar neuritis ligą*.
I

dS j linuose. Liti&zkas vyru ligas.

,■ ; Rodą ir patarimas dykai
1
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST

! 4,4

Ne ‘Serganti bet viagi

i ’ ’ w .... " IJf t

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima,, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles ligą, rumattama lum
bago ar neuritis ligas.
į Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa* 
dėjimuose. Litiaskaa vyru ligas.
■, Be operacijos ir patrtinima laiko.
'. , Rodą ir patarimas dykai
Koana Šarada, Ketverge ir Petnyczia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

[( Bausum Namo, Antras floras.
—an i« ■■'■T1

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

.2,2 r...:..—-

<1

4*

Liatairiszka* Graborlnz
K. BEKLAITIS

Laidoja numirėlius pa-
gal naujausia mada Ir

ninke motorams. PrioL
i narnos prekes.

416 W.Sar«r*KL, k ar anot crrr, pa.
- —n

TAB AQUA, PA.
/•

«J I

Laidoja numirėlius pa- 

mokslą. Turiu parelbl-

lie W. N»r«o HL.
L_zr::

SO« HABKKT ST.,
11 -------------- ----

4 » ? * r-y b

A. RAMANAUSKAS
. LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

Isxbalsamuoja Ir laidoja mlnutai 
............ ’ 

szia nuo papraaesiausiu IH prakil
niausia. Panamdo automobiliui de) 
laidotuvių, vėgėlių, krikastyniv If 
kitiems, paslvažinijlmama.

Ball Talatonaa 1B71-K

•nt visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo*

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
sp stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724.736 MULBERRY STREET

READING, PA.
, -------- 1 - - — • - -

Ai

MERCHANTS BANKING TRUST CO
T T ‘ h» i, > | . ' » , ' M ' » ♦’k, I *

MAHANOY OITY, PA.
111 $ ....... 11

3-o$ia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusuipinigtu yra genaus negu 10-taą Procentas, be jokio
AAiaramA. >- j

MERCHANTS BANKING TRUST 00.. 
f ,r 1 .< V 4 'jm Jjj' I. » " R t 4 |4Wl. * . i ’L-L 1 "■ .i * . ' j . * m

; saugumo
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

męka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir 
j , ... . v . ir geriau

Dėkite savo
persitikrinsite ir matysiu

-o ,cvm‘“i’w visa

Visada 
klausyk savo bręlio .Vftitie- 

t/ ' ,1 ■ ■ • '• * <'

savo, ą^knną.7 > c- <yv11 p ' . ,
džiąugąmp, P*W»W L

— Matai Jonu'k,Matai Jonuk

r bih 
de

J

' ► a r t* r- * V r"

urna kas-kart augąu didyn. Yra tai saugiau
tei žmogaus kurty* dirba ir czedina. Dėl 

a 1 * ■ *« a- » ' * fe*. ' -e-*. «• * » • . % • a •*.

kaip tai pinigas angą su padauginimu Procento.

4 H

į i pinigus in szita Banka o
*1 

t I « I

itxn
yw.inii ill nr’-j U t u „4KI7=*j '•htV 1 *

♦
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J’ Nepažinstamieii

‘ xvn * j

Ryta iszvažiavo ir Juozas. 
Gyją|yiu.

Ltkąii yioųas...
Isztisomis dienomis slankio- f ’Ql • F

jau podo takeliais ir liūdau. Ko 
liudau, nežinau. . >
— A, panele iszvažiavo, nuo

bodu... — Tarė syki paszto vir- 
azininkas ir pajuokiaihai nusl- 
szypsojo.

Ggrjajyiu

■ ■■ ■ ■ 1 ■ T-1 . ...................... ...

Nepaprastu jausmu kupinas, 
pakėliau iszvargusias akis... 
Kažkas lyg pažystom... ir szir- 
dyje kilo dar didesnis jausmas, 
dąr tjvirt^ne gyvybes srove už
liejo mano asmenybe..Į

< Ji prisiartino visai in mane...
• -* a A « t * A ' *

f

kosi-“Ji mane nepažindama, 
nosi prasilenkti.... Asz vis žiu
rėjau, ir ji’žiurėjo,.. Jos skruos-
tuos pasipylė kaTszto - kraujo 
srove, pažydo veidužiai jauny- 

Akys staiga k m

bds skaistumu... 
suflzvelnejp, 
gilaus jausmo neramybe.

... Per jos 
Man buvo dar skaudžiau Ir j veidą nubėgo ypatinga ugnine 

szypsena. ‘ < •
Gyvai pasisveikinom.
— A, tni.Jonas... — Tuose 

jos žodžiuose jautėsi nusistebė
jimas, dė?ko manes ji nepažino 
ir ka musudvasia pergyvena. 
Asz pasijueziau inmestas in 
naujus szviesius gyvenimo plot 
tus. JI

t * ’ -
'i— ’Wr t T • g W T • f k

Jis palietė rankomis žaizda, [sustojo ties manimi.

dųr l(ud;uau.„
Praslinkus dviem 

iszyykau. •
savaitėm

Vjakas isznyko, rodos, tai tik 
sapnas tebuvo...

‘Nieko negaila, tik gaila Ne-
Ate “ * b A *muno, tu dvieju nelaimes drau

gu ir tu sidabriniu naktų 
U Lj * V « I .Jį* . !' " I ii* 1 .. . I

gu ir tu sidabriniu naktų...’’
Keliavau in svetima szali. 

Liūdna buvo skirtis isz broliu 
tarpo, isz tautiecziu bendra- 
mineziu ir bendradarbiu. Liūd
ni keliones jausmai slego kru
tino: gailėjausi kažko, bet ko ir 
patsai nežinojau...

1"

Taip. Gražus buvo dan-
gus....

— Tu tokia budąvąi iszsl-
blaszkiusi. Kažkokį skaudu il
gėsi, skausmą^ savyje šlepei.

maeziau jose
Ji

Asz nedrysau tavęs klausti, 
delko Tu tokia būdavai liūdna? 
Maniąu, man neatsakysi; ma
niau, kad tai tavo paslaptis...

» — Ar asz liūdna buvau? — 
Neva klausdama atsake man ir 
užsivėrė giliuose pergyveni-1 
muoso, kuriu asz nežinojau.

— Asz einu. ‘
— Eini?... Arbonžeisi?
— Vakaro iszkeliauju,.. Su

die. Skiriasi mudviejų takai ir 
vargu kada besueis... Gal no
grysziu... Sudie... Atsisveikino-

nlau, kad tai tavo paslaptis

—< Tai Angelyte... 
augusi... sveikinu, sveikinu...— 
tariau, laikydamas jos rankn, 
— kas girdisi, kaip gyvuoji, 
kur skubi... O ypatingumas —. 
tiku pasižinova!..

.— Asz nemaniau tave su
tikti... Dabar musu neva kvoti
mai, isz visu dalyku turėsime 
atsakinėti... O taip spaudžia! 
Begu in drauge rengtis... 0 tn 
laisvas? kur keliauji?

— Asz laisvas....
— Pavvdžiu tau .tavo lais

ves... Mes tiek vargstame, o tu 
jau laisvas! Pavydžiu...

Asz nesupratau, ar isztikru
ju asz laisvas buvau? Man ro
dės, kati asz ne.su 'laisvas...

— Užeik in mane. Asz lauk
siu tavęs. Laiko turi?

— Taip užeisiu.. Ryt iszke
liauju užsienin... Neramu...

— Užsienin?.. Laimingas tu 
Jonai, — tu iszkeliauji...

— Skubi ? Ryt pasitiksimo, 
užeisiu... Sudie.

— Iki... Lauksiu.
Greitais žingsniais 

marmuro taku. Asz irgi nuėjau. 
Szirdyje tūnojo didelis jausmu 

Pasukos 
in vieszbuti guliau in lova, 
jausdamas didi nuovargi. Pra
eities vaizdai pro sapna nuo
latos plauke in mane, nęszdami 
gražiu jaunybes dienu atminl- 

Angelyte vaidentuvėje 
gražiomis savo akimis žadino 
mano szirdi... Užmigau.

Sekanti ryta skubinausi ko- Ir

lionefi reikalais, nes jau greit 
turėjau iszvykti. Popieczio me,- 
fil buvau liuosas. Traukinys 
iszejo vakare. Tuivjau laukti.
Pasukau in Duonelaiczio gat

ve. Angeles jeszkoti. Ėjau Ir 
vėl gryžau, jaucziau, 'kad asz 
nelaukiamas... Norėjosi iszvykt 

Bet duotas žodis 
spyrė užeiti. Sutikau ja svei
kindamas. Ji szypsojosi. .Tos 
dvasios gelmej matosi didis rū
pestis; ji nerimavo. Asz kalti
nau save, kam ja trukdau. Ji 
bkyo;,azalta ir man labai toli
ma,

11 Kas Ženiaicziuose girdi- 
dar dėlto, kad czia gyveno vie- si, kaip laikas bėga?...

— Kas tau,ie užmirsztamo 
kampelyje girdėsis... Juk ra- 
$ziau, kad ilgiuos pasaulio, ilg- 
stuos žmpniu... O czia ir sveika
ta...

O szirdis
vis dejavo...

Monotoningai bildėjo vago
nas, asztriai skambėjo langu 

Prirūkyto kupė oras 
savo tvankumu vargino kelei
vius. Užimąs, nuobodus vago
no virpėjimas kankino iazvar- 
gųsius sąnarius... O traukinys 
vis bego ir bego tolyn.

Sunkiu mineziu 
niurojau atsirėmęs 
Norėjosi gryžti atgal in gimti
ne, in gimtus laukus, girias... 
Bet... kas sulaikys inirszusi 
garvežį, kas sugražins prabė
gusius plotus! .

Laukiau kažko, bet nieko ne
sitikėjau sulaukti... Troszkau 
kažko, bet nieko nesitikėjau 
pasiekti. Galvojau, bet nieko 
nenorėjau žinoti, nes szirdis 
jaute ir sunkiu debesiu siege 
mano gyvybe... Nuolatos sil
pnu... akys raibuliavo, ausys 
uže, vaidentuve klajojo... Vie
nas po kito praeities vaizdai 
drumste mano ramybe...

O traukinys Vis bego,..
Buvo ilga naktis... Ryta te-

stiklai. O taip spaudžia!

gųsius sąnarius... O traukinys

prislėgtas 
in kampa.

debesis. Galva nže...
guliau

1 i
kejo saule, asz rymojau prie
vagono lango..
žmones svetimi,
Kaip gera man vienam tarp
svetimu!... Koks asz laisvas! Ir

Jf .T 1 I * ’ <

Į asz vienas,

Aplinkui — 
nepažystami. ma.

t t I f f 4

liūdna man, kad 
liūdna.-

Suszvilpe ir sustojo nuožmu-Į 
sis ties Kauno stotimi... Greitai 
ir su juo skirsius ir... ar bosus!-1 
tiksiu kada, nežinau. Bet czia 
dar porai dienu reikalo, Kaune 
dar sustosiu... Toks jis man 
brangus! Czia visa mano sva
jone, visas mano troszkimas... 
Delko? — Czia nieko neturiu 
pažystamo: — asz visiems czia 
svetimas,.. Ne! Czia mano d va- < 
sios tėvynė,.. Czia mano tautos 
branduolas, czia jos gyvybes 
centras, czia jos brangenybes; 
czia mano tėvu szaleles szirdis..

Kaunas man buvo brangus

nas man labai brangus asmuo.
Jaucziau ta Kauno meile sžir- 
dyj, bet nežinojo kame surasiu 
ta.asmeni, nes apie ji neturėjau 
žinių..,.

Jokie planai, jokios mintys 
nepadėjo man jo surasti; rei
kalai verte mesti paszalinius 
dalykus — rengtis apleist Kau-

lebeužėjus

^SAUTjE

pasireipifĮu 

jsys, vm’div'gatvos trukszmap, 
Galvojo " .i,. <
skaudu... Staiga i 
minezih chaosa' liejasi gausus 
dainos tonai. Gimtines daina!.. 
Sztai Angelo sėdi liūdna ant 
Nemuno kranto, po svyruok
liais beržais, žiūrėdama, kaip

e I
Ausyse ūžia* vagonu bruzde

sy^ .vqrda'^atvos trukszmas. 
(laivo jo karsžta. Krutinėjo 

... Staiga ausyse piro

Nemuno kranto, po svyruok-

žaidžia Nemunėlio bangps, ry
mo ilgisi... Asz jos ilgėsi jau- 
czitpvksais dvasios pajaijtimals 
ir draugo ilgiuos, ilgiuos...
'Temsta. Isz Užnomunio kyla • I _ *   v • _ "

žios,’ kaip Žomaicziu slėnių

ir draugo ilgiuos, ilgiuos...

gausingos dainos, gražios, gra
žios, • kaip Žomaicziu slėniu 
laksztingalos giesmele...* Dal- 

o <____ ______ na..į tdnina mano kambprelyj,
mo. Liko ji sužadinta praeiti-įkuriamo taip nyku, liūdna, ne 
mi. Asz kvėpavau keliones orą.. | ramu... 
Nors jaucziau, kad ilgesiuos 
tėvynes, Kauno ir jos.
Vakare, skubindamas in trau

kini,

SugryžaiL Bailiu mari. Nėra
kur szirdios padėti... Czia sve
tima žeme, czia. viskas, viskas
svetima!... Czia asz vienas, vie
nas Kaip haszlaitis. '

— Arbata prirengta, — ta
re Ema.

— Eįnu, cinų...
įspėjau in sodnų. Prie me

džio baltuoja prisegtas skelbi
mas:—'bus vakaras. Eisiu. Ga
na inkyrejo rudens dvelkimaSį 
vienuma ir... svetimi žmones.

Bet ir vakaras svetimas.
p r... i*. . ' y ■ > ' r > t ■ i f *1 „

— ir asz 
Kas mane 

tik vargas,

nas kaip haszlaitis.

—Nuėjau.

Vikkas man svetima 
pats sau svetimas.

I
---------- - r------------ , J,
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IPAJESZKOJIMAI
Iii Ifi ik- -ti*' 0 IMT’ : W w ■' •' ** IWI : t* #

►
f Pajeszkau mano vyra Stanį 
Viduna, suvirsz metas kaip pa
liko mane su mergaite (i metu 
ir 5 menesiu vaiku, Jau penk
tas sykis kaip mane paliko. 
Paeina isz Suvalkų gubernijos, 
Seinų pavieto, Verszu kaimo, 
Leipumi gmino. Asz po tėvais 
vadinuosiu Butkauskiutc. Jai- 
gu kas apie ji žino,'meldžiu 
praneszt arba tegul pats atsi- 

’szaukia. (t.56
Ona Viduniene,

1017 E. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, Pa.

I

risza czionai ? Ė 
vargasv.

Pasibaigus vakarui, 
szokiai. Lszejan namo, 
buvo daug žmonių; vieni juo
kavo, 
tykiai kalbėjosi, vaiksztinejo. 
Asz negalėjau nei kalbėti, nei

buvo
Sodne !

Pajeszkau savo pus-broliu, 
Antano, Andriaus, Martyno ir 
pus-seseres Mares Kuf-kauskus. 
Paeina isz Suvalkų gubernijas, 
Šeiniu pavieto, Šlavantu kai
mo, Szventažerio parapijos Ir 
gmino. Antanas pirmiaus gy
veno Pittsburgh’e. Visi suvirsz 
30 metu Amerike. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso:

Kazys Rutkauskas,
1017 E. Mahanoy St.,. 

Mahanoy City, Pa.

0 jos vyrai, vyrai, x 
Ar tai jus darote gerai.! s 

, Jaigu ant ko užpykstate, 
-Tai ir nuo Dievo a'tstojate

Kam tai taip daryt,
( Kam toki piktumą szirdyje 

laikyt, 
Jaigu kam buna negerai 
Tegril pasielgė spakainiai. 
Nckurie kaip užpyksta ant 

kunigo, 
Tuojaus susirenka ant 

mitingo, 
Pinigus deda, stato kita 

bažnyczia, 
Paima už kunigą koki 

pi'joniczia

kiti sznekucziavo^ kitidaL() ‘džiaugsmas; daina 
na!..,

Isz naujo pasipila muzikos 
ėjau pro gražuji Muzie-1tonai. Trenkiu duris. Muzikai 

(jaus sodneli. Jis szvitejo clek- 
ir kiek I iros szyiesoje,

sveikinti... Ji asz labai megs-1 — Kur dingo daina, kuri 
tu. Iszeidamas maeziau Angele, czia ka tik skambėjo?
su draugėmis linksmai bekal- siu pricszais. ateinanezią mer- « • « • rt • • •« >> Į ‘ ♦ j * ‘ ' 7

■Į» dta p

Czia jokiu dainų nosl- 
. — nusiszypsojo.
Ar bus tori tu aidu, ku

riuose mano siela auga, kuriuo- 
kuriuose mano 

liszpilti, szalimis apsodinti. To-1tėvynė, grožėja?... Ar bus ten 
lieso matosi miszkas, pa m isz- Angele/1 i 
kyj laukas.... Einu takeliu, o |naktys? ■ 
paskui manos slenka didžiulis 
mineziu debesis... Szirdyje I hera... Toh nieko norą, 
skaudu — asz vienas czia, ne- — Nieko nėra?... 
pažystamo, ne artimo, no tau- Taip, ten nieko nėra..
tieczio.. Vis man czia svetimi: |mos girios man nesza troszki- 
ir žmones, ir medžiai ir gėlos...
Bėga uždampp paskui j 
juodos mintys; viena kita 
cziau pripuldamos, savo szalto- 
mis lupomis palieczia mano Iszirdyje baime; yvipu bijojau; 
veidą, užgauna liustanezia sic- bijojau ir pats saves 
la... jau savo szęszelip.

Regiu-kapines. Mirusiųjų ve-Į • • * 1
les, rodosi, liūdi ant kapo, ilgi
si tėvynės... Baisu darosi.
man kiek trūksta, ir asz galiu IkU... Kam tu taip* liūdnai dai- 
czia, svetimoj žemelej, 
globsti rasti, kaip szimtai tu 
kurio czia, tu'kstanozius myliu 
ateje, ilsisi. Baugu... Sugryžati 
midstėlin. ’ Ir czia nejauku Ir 
czia svetima, *ir czia karo 
szmekla tik griuvėsius likusi... Įeiskyriau šu juo...

Jau temsta. Gryžau in savo — ; 
kambari ir sodžių prie atviro 'Taip, su juo... 
lango. Mintys, rodos, visos su- dienos...
si rink o aplinkui ir szoka gyvo-l ‘— Tau sunku darbuotis! 
nimo sukuryj... Baugu man! Pasilsėk; gal arbatos yra? O 
Szirdi dar giliau susopo; nuliu- gal pienė alttoszi? Asz skubu 
dau... O kad galeeziau ,tėvyne, muzikos, dainų... 
tave pasiekt—niekas manės ne — Dainų! cha, 
kankintu! Bet kelios dienos at- Asz tau padainuosiu dainų! 
gal buvau Kaune. Ten liko ma- cha, cha, cha! Rytoj bus vaka- 
no džiaugsmas, mano laimes kl- ras, bus linskma!
birksztis. į ■ .

Angelyte! Tu sukūrei mano bus ramiau, 
sieloj ilgesio ramus, tu mario 
ramybe sumindžiojai savo gra-1 girios link. Mintyse buvo nyku, 
žiomis akimis!
Szimtai myliu mus skiria. Ne. garo juoku.

Negali Tu in mane ateiti ir lai- auksztą, laiba, graži. Laiko sa- 
mes daina sukurti. Ne -— Tavo ve gražuole. Dirbo prie tėvu, 
keliai man nepasiekiami! AszLies buvo persiskyrus su vyru, 
nubloksztas ntio gyvenimo ta- Dar jaunute, dar raudona, nors 
ko... Skausmas man rodo kelia jau visai sumoteriszkejus iiJ rip

)

nubėgo

Kas Ženiaicziuose girdi-

‘— Gal iszgirsiu ten tikrosios
Insukau atsi-1 muzikos... gaLo

banezia, bejuokuojanezia. Man gaite. 
jos linksmas juokas dygiu; —

• 1 • ■ ♦

skaushui žeidę jausmų^... • girdi

Užsienis. Kurortas. Gražus, 
gražus sodnas. Takeliai žvyru Ise asz ginies,

debesis...
, l

czia, svetimoj žemelej,

P.

svetima,

I

klau-

hr bus tos gražiosios

—• Aidu jeszkai 1 — Ten j u

* « » Asz negalėjau nei kalbėti, 
mastyti, nei juoktis. Man nera
mu buvo. O žmonos juokėsi, 
linksminosi, džiaugėsi.

Asz czia visai nusilpau. Czia 
viskas svetima,

Praėjo dar keletas dienu. Vi
sos skaudžios, nemalonios, ny- 

del ko? Nežinau.
kanezia.
szirdies
Dienos nauju vilcziu nesukūrė, 
o szirdis ilgėjosi, kažko jriazko- 
jb ir nerado.
nepažystamu, nežinomu. Jie no 
supratę mano smuiko verkiojo, 

a. m '' f i • a * * 4*1

kips... Skaudu man buvo. Bet
__ virto• ; t “

temde mano
• szviesiasias mintis.

1 f , .

Naktys
Žeme

J

j

i
■

I

nėra?
Svetl-

. ma, svetima jūra pina ilgėsi ir 
mane skleidžia neramioj kmtinej...

ar-1 Svetimos gėlės man neteikia 
ga į vi n ai icz i < y a romą I o.. I sza ugo 

mano I szirdyje baime;
— bijo-

I

Be jokio mokslo ir Valkata, 
Bile kiiniigistfkai apvilkta.
Sarmata daro del saves,

. Ir del visos katalikystes.
Jaign ,inu kunigu sitsipykai, 

Tai jau buna niekai,
O jaigu negali susitaikyt, 

Tai veluk sau ma 1 szi a i sėdėkit, 
n. kitokia bažųyczia net vert i, 
Nes tai yrs ant jcerszto darote,

Kaip tai sako: “nepasi-
• ' ‘ 1 duodate.”

Celes džiūgavo! Mė- Tai vra didžiausęs kvailumas, • i CA k__* t ‘ ‘ 4 k •. ♦

Minios' žmonių

ano sielos aszaru, asz ju juoko 
nesupratau...

Kažkaip, lyg netyczia, grųži 
iszaųszo 
gėsi 
maik...
džiųi szypsojo! Gatvėse mptest 
daug žmonių. Ir asz bėginėjau 
skausmo gainiojamus, neraniy-

dienelei Saulute' žvai- 
maloningais szyp.tclejL

Nes tai yrs ant. 'JrersZto darote,

duodate.

’It, neiszmintiugumas.
Asz sakau, — viskas 

. . i

blaszko-

L. ...3 -r jy"1"*.... ■ ■ ---------- ... . _ ___________

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

B . i. 'i i*, i - * ■ ii |

NEDELIOJ 15 LIEPOS

$5.00 In ten ir adgalios
Spccialiszkas treinaa iszeis isz 

Mahanoy City 8:16 valanda Su- 
batos nakti. Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
piėt, Standard Time. ,

Railroad
tarti TKm—

— viskas 
apsimalszys, 

Kaip sveika protą ingys, 
Kųžnas to gailėsis, 

’Ir ateityje sarmatinsis.

bos bangu mętOmas', 
mus... Szirdis svajoti troszkoi 
Ilgesys ja kankino. Taip ja 
ilgesys kanRino,.. Angele, ta-

« _ > a ‘ 1 ■ 1 i > » .CziaMan ilg^ij Ema
Ir įtik sopuliai vieni,‘|Czig taip ny-r:ii. ves ilgėjausi! 1 * t

prie- Įnuoji?... 
!

M • 

•

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62

Vienas žmogelis pavogė kėlės, 
Lietuviszikas viszteles, 

Norėjo pigiu bud u svetelius 
t \r. ipamyleti,

Visztdliena papenėti,

* • •
Sztai tamstai laiszkas... 

Skaitau. Laiszkas 
“Gryžk namo, tavęs 

f * J ‘ .

leisdamas, ilgėdamas, naktimis 
nemiegodamas. Mes laukiame 
tavęs.
dienos

Ne,.

Ko man džiaugtis? Ma-
L f E 7 . : . i ,

Ar šėhAi t(i czja namuo-
► 4 A t l * B. • J » -■ ' " ♦ »

I

— Pusantrų metu, kaip por-
1 1 • * i I • ' * , r

— Su juo?.’.. Nemylėjo?
— Taip, su juo... nuo tos

cziaū asz žmonių, oi,baisu!

priė,ltėvtf' **RO

siririko aplinkui ir szoka gy ve-1

Taip, su juo...
/ \ ’ ’■ 11 % * ► »

Tau sunku

cha, cha!
/ I

t

— Sudie. .Einu girion. Ten
t. , i , ji 1 i “ ■ t n • «« ’ * ' ■ * « , 4 *į '* ■" ' ■

Vingiuotu takeliu nusekiau,
»

Ema drumzde mano savo pra-
Ji buvo moteris

nubloksztas ntio gyveninio ta- Dar jaunute, dar raudona, nors 
ko... Skausmas man rodo kelia jau visai sumoteriszkejus ir ri(^ 
aszaromis grysta, ilgesiu nu- viena skausmą patyrus. ‘t)až- 
klota, vargais padabinta... Įnąi vakarais ji žaizdavo demo

ną. Užsivilkdavo juoda ruba,

Paimu, 
isz pamu 
pasiilgome,

’r
I

tii gal vargsti* ft* 
nuobodžiauji, be naudžiui laika

Gryžk. Baigiasi vasaros 

negrysziu. Man gera 
czja! Man ežią džiugu!! Czia 
lisz galiu rictnikdomas verkti
galiu liūsti neguodžiamas, ga- 
liu kentėti L.. Ne, negrysziu...Ne, negrysziuliu kentėti L.. Ne, negrysziu...

Nubegųu girion kuo toliau- 
nevaikszto, 

kur paukszcziri balsai, niekono 
netrukdomi, maloniai plaukia '' .... j- 9 - — ■

šiai, kur pekap

i
1 ■* ' -ą f • •• 1 raromatingame ore kur laksz- 
tingala, nors ’kartkartėmis, su
gieda, atveria mi’szkę burtus. 
Atsisėdau ant iszverstos egles, 
akis in palta paslėpiau... O 
mintys linksmu sukuriu aplink 
sukosi, skraido, nerimo... .

, I H * *♦ I I' • ■ • • • r #

Bet ubagui szlektai atsiejo, 
In 60 dojeriu Užmokėti turėjo, 

Ilgiau negalėjo iszsibuti, 
Turėjo hi kur kitur runyti. 
But,u ir daugiau triubelio

* tarėjas,
• — -

Kąd butu žmogelis 
neiszrunijas.

? Mokame 8-czia procentą ant 
, eudStu pinigu. Procentą prlde- 
1 dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
' 1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
1 turėtumėt reikalą bu musu banka 
i nepaisant ar mažas ar didelis.

Tokis gyvenimas ne kas, 
... Koki turėjo vienas krep- 

’ szcl nirikas,
Per kelis metus pėdavo jo, 

Po apygardas knygas nesziojo.
O tai buvo vienas isz tu, 

Ka tai save vadina vaina- * 
maniu.

Ant galo Džerzeje sztoreli 
užsidėjo,

Ir taip bizniuką pradėjo.
Viena karta in karezema

* ‘ • nuėjo,
Ir musztis tenais pradėjo 

Palicmonas atėjo,
Ir narsuna irt koza indejo.

'O ka kozoje padare?
Ugi vaikine pasikorė,

Ant giliuko sargas nužvelgė, • 
Ir nuo virves nupjovė, 

Daktaras adgaivinė,
Ir in paikszu narna patalpino.

V ' ‘Ibi |: " *'

♦ , • • •į ' :
Ne senei Lįetuviszkaim kaime 

buvo vaina, 
Ui f • i'1 L ii? ‘

Susiba^Ofkeli su peiliais ir 
gana,

G. W. BARLOW, Frw. < 
»J. FERGUSON, Vice-Prea. Ir Km. j

— - -

Dr. T. J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.uentistas Mananojuje. i 

‘ Ant Antro Floro Kline SztorJ 
19 W. Centre St. M&hanoy City

- 1 ' t * ' ’ I

Pakeliu ųkis — aplinkui sve
timas miszkas iszmetineja man 
savo skriaudas. Šziurpulys 
perbėga mano kana, nyku...

Bėginė j u Nemuno krantais, 
džiaugiuos gražiu vakaru. At
eina Angele ir seka man seno
vės pasaka, apie užburta kai
na, užburtus žmones,

!

11,000 TIK UŽ 60 CENTU
Bėginėja Nemuno krantais,vargai^ padabinta...

Toliese pasigirdo muzika. 
Bėgsiu muzikos; noriu tonų, 
noriu meliodiju. Einu ten isz 
kur kyla muzikus atgarsiai. O 
vaizdas ir mintys seka mano ir 
viena po kitbs lenda mano krū
tinėn ir drumždžia jos ramybe. , < . . V.
tarnais. Traukinys ūžia. Žmo-

Užsivilkdavo juoda ruba, 
pasileisdavo'kasas ir basom ko-

— Asz busiu mediku ir ta
ve išgydysiu... — Jos skruos
tuose pražydo jautri szypsena. 
Man neramu pasidarė...

— Gal trukdau? H
— Ne... asz turiu laiko. Tau 

nuobodu?
— Ne... Tu užimta....
— Tu jau laisvas... Ar meni

— Tu pamylėjai ji tada.., O 
ji^kaip? , •' . ’

► — Kas mane mylės.. — JĮ 
nuleido akis in žeme. Ilgai ty
lėjome. Laikrodžio ezorksejj- 
mas sunkiais smūgiais krito 
nuo sienos... Jos veidaij nu ola* 
įtos mainėsi, tai balo, tai raudo* 

save jauna gražia poniute, nayo. Asz savyje nusijuokiau.
— Arraszo?
— Parasze... — lyg ka karĮ 

taus gomuryj užkasdamas, ta
re. ' 1

Juozas...
vakąrais Nemuno kran- dyj! Visas pasauliu man svetL 

mas....

na. Bet iszvykti ir ne žodžio 
nesakyti, nq vieno sudiev’*,ir. ' “sudiev”,
ne g^rųs klotes nepalinketi, — 
butu buy© labai skaudu.’.

Kartkartėmis laikraszcziu 
pardavinėtojas pribėgės su- 
szukdavo — ” 
no,st “Lietuva

Laisve”
_'p, — \

Tageblat* ir kitokius. Asz, lyg . 
isz miego pabudęs paimdavau 
laikraszczitts ir, ne akiu neuž- 
metes, insikiszdavau in kisze- 
ne,.,

Bet sztai pamaeziau priesz

M
rvt die- 

Berliner

-d

Birsztona, ar meni Juozą?

tos maitiesi, tai balo, tai raudo-

Sztai asz važiuoju su nepazys-

jom vėjo smarkumu bėgdavo 
sodo taku. Baugu būdavę žiū
rėti jos žaislu. Baugus jos vei
das vistiėk viliodavo. Jis buvo 
reikszmingas. O jos balse gir-

na, užburtus žmones, senovės 
karžygius, Asz baimes apimtas 
glaudžiuos in ja, jos rubais no-

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia* jeigu jie yra apimtas ko-

Juoda didele jos skrybėlė, pil
kas miestiszkas apsiaustas da
re ja indomia ir verta... Ranko-

nimiBZKas apsiaustas da- 
indomia ir verta... Ranko

se nesze ji keletą storoku kny- 
gm ‘Eisena - ? * ” 4 "
mięstisžka. Judesiai gana gy-

nriaL.bai skubėjo. Į buvo grąžu^ dangus !

tyrai dirbtina, |
,./**?J* _ J LT* tnes , 

azvelįua, mpteriązki... Jila-(tais vai kaitinėjome? 0 koks

Ar meni, kad

kios uore ligos bei viduriu sugedi
mo? Tokfl žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir in vairi u nesmagumu ip- 
imtas.' Jeigu tokiam Žmogui ir tuk
sint kaina parodytum, ta! jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties^ eaas ap
imtu kokiu nore nesmagumu, Ui 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile viands žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvlą ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutina, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi Uvoj, ir 

Į kitu Ilgu. Atshinsk 60c. tai gahsl 
vaistažolių, kurios jums žugtaŠins 
sveikata, panaikins minėtas Ilgis.1

• Jeigu kenti nervu suirimą, <•!«>• 
skansenus, užima ausyje*, ’ ritlomaka, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. a gin
ai musu gausius vaistus, taip vadina
mus .‘‘Nervu Preparatas." Nervu B- 
i . “___ *
bu Nervu Preparatas už

I L KM s .ai1 D if. ’ TO U b

ma. Atsiusk 10c. o gausi muku Idliu

1

Kriu užsidengti... Ji seka toliau, , 1 4

apie Nemuną, apie užburtas si
monija, kuri kalba nesupranta- lis, apie užburta jauna kunl-
dėjosi gilus jausmas, gili har-

• • v buvo vaina
“■ ti' . .

szajyjl szirdi 
dar jausti moka....

nes mane bado pirsztais, žvil- Ina kallia in 
* ii - ■
simenu.

gesiais. AsZ noriu, kad isz ma
nes juoktųsi, noriu skausmo, 
noriu liūdesio. Kur dingo ma
no pažystami, nežinau. s •

— Jie liko ten toli, toli... Ar 
besutiksiu juos, irgi nežinau. 
Man silpna; asz nykstu, nyks
tu!... 1 * .

Muzika. Leiskite mane, no
riu muzikos, leiskite! Noriu gy
venti, szalin juodos mintys, 
szalin nuliūdimas!... A!.., muzi- 

•k

ka!... Bet-------svetima, sveti
ma. Nesuprantu jos, ne.

tu !..

, Asz 
laukiau muzikos, kuri mano 
siela, guostu — szi mano samo- 

— 0. ievyne, tunes nesiekia...
mano atminimuose, mano szir-

i i • • -ry*    *1 • * j *

Anjfele, padainuok tu!—

visu, kas 
' u

Tokia buvo Ema; tokia ja at-

Sztai ir giria. Gražus takelis, i • • V 1 • •

1 ir Žvaigždžiu 
auginta jo mylimąją.,.

u

— :Toliaus bus:—

guikszti t *• ■ .

szalimiš uolai. Viename isž ju ’
sėdi jaunas vyrak ir dvi mer
gaites. 4 } <

— Ar bus sziandie dainų, 
ar bus muzikos! — Lyg su pa-

...i ■ t

Ar bus sziandie dainų

sigerejimu • paklausiau, greitai 
prisiartindama^.* L

Dainų! Muzikos? cha.
• A 4 r ’

cha, cha!..Ar gi ne gražiai
9

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) ' " 
331 W. Centra St., Shenandoah, Pa.

, '■ '**' . *. .. w , « ■■ > *
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'Lietuviai šu Slavokais

Ir vieni kitiems gerai in 
kaili indejo. 

j -i Badai vienam ir krutino 
' . perdare,

i

•n

*1'1z

/ pradėjo,
i

Tn diozia atsigulė,
Kur per nakti gulėjo, .

Net ant rytojaus namo nuėjo.
Ant musztynes ir bobos 

. • pribuvo,
Ba jau Lietuviams sunku 

buvo.
Bobeles 8lavokam galvas 

? sumusze,
Ir savo vyrus atmusze, 

. Isz to pasidarė niekai, * 
Iszemė varantus Slavokai

♦OI
I

*

miszkas ūžia, ar'^pau'kszczlai no
maloniai cziulbal'* *

i —‘ Dainų ežia nėra; ir mu-

Nėra! Isztikruju nėra? 
‘ -- \ /’i

— Czią negalima,

maloniai cziulba1'>
i *l

zikos nefa

O gal buą,- gal buvo ? • 1 ♦___ 1

Užsidengiau rankom^ veidai/ epia kapinei!...

NulIudlmo -' valandoje sutelkiau 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu- 
eite pilnai užganėdinti.

kalaus mant> ’ 
džiu uiĮh ttfi 
dessimts mlnutu. '

* • ■» . . ’ k . i

■ , < t i ■ ii t |

Ib» MahanojouB Jeigu kaa parel- 
patarnžMįU U0 4*^

I •P •*n

I

>
'Jonuotl' o pHbMln W Bnbns >“ ,'kowl keltino pasodj-t, 
? * TelBfouM 871,' Niekas j u negales iszteisyt.

ga yra labai blogai dalykas, bst bu
bu Nervu Preparatas užbėga tai' Il
gs! kelia Ir suteikia Žmogui raibu
mą. Atsiusk 10c. o gausi muko Idliu 
fr knygų kataloge. Reikalingi mbsu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKATHS,.
25 Gillet Street Spencerpoint, X*
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
*

— Szita ateinanti Pancdeh 
16 .lulajaus, bus laikomos gai
lės pamaldos 7:40 valanda ryte

— Miestas matydamas kad 
Rtrytikariu kompaniją daugiau 
nenaudos sztangu ant Centre 
ulyczios, sumano strytkariu ke-.|Szv. Jurgio bažnycziojo už dū
lią užliet konkretu ir padaryti szia mirusios a.a. Onos Horraii 
isz Centre ulyczios gora kelia. | (Grinienės) ant kuriu szeimy - 

na užpraszo visus gimines 
pažystamus

priimt daugiau

— Linksma naujiena da
gi rdome, buk Readingo kom
panija ketina neužilgio atida
ryti St. Nicholas ir Suffolk ka
byklas. Anglis ketina vežti in 
Maple Hill brokeri, kuri ketina 
padidint ir 
darbininku.

— Kelias einantis in New 
Bostoną, pro kapines jau likos 
užbaigtas ir galima ant jo va
žiuoti net in New Bostoną o isz 
ten in Frackville kelias da ne 
užbaigtas.

— Ana diena ponstva Mar
celina Lapinskas ir (lukterės 
Veronika ir Izabella, 337 W. 
Pine uli., lankėsi kėlės dienas 
Brooklyn, N. Y., pas gimines, 
teta Malažinskieno pus-sesere 
Valentukevicziene, Volakus ir 
Butėnus. Visiems siunezia szir- 
dinga aeziu pž puiku priėmi
mą.

— Konia visos Readingo 
Jcasvklos jau treczia sanvaite
kaip no dirba musu aplinkine-, 
jo, bet Lebigh kaip kada isz- 
dirda po 'kelias dienas. • Pagal 
nekuriu nuomonia, tai nedirbs 
gal lyg Augusto menesio.

— Seredoje likos padaryta 
operaeije Ashlando ligonbute- 
je ddl trūkimo plėvės ant musu 
tautieczio Lmlviko Vaszkevi- 
cziaus, 1333 E. Centre u Ii., ir 
nežino kada sugryž namo svei
kas.

— Rinkėjai auk u del raiszu 
vaiku surinko suvirszum 2,500 
doleriu mieste, bet kiek surink
ta kožnam vorde, tai da nepa- 
garsintn.
. — Kokis tai judoszius pra- 

prohibicijos szniparns
per telepona, kad art i Mahano- 
jaus randasi du karai gero 
alaus kuri siunezia in Filadel
fija. Sznipai atvažiavo, alų su
gavo ir iszvažiavo.

nesze

ANT PARDAVIMO.

Namas pirmos klasos padėji
mo, taipgi buežeme ir gKosernc. 
prie 917 E. Pine St., Mahanoy 
City, Pa. I^abai gera biznava 
vieta. Bell telefonas

ant virsz-mineto 
t .j.27

Kreipkitės 
adreso.

<

184-R.

Reading 
. |i nes

►

$3.25

ir

— James O’I Tara, apie GO 
motu, gerai žinomas czionniti- 
nejo aplinkinėje, kuris iszva- 
žiavo in Florida gvJmtis mirė 
ana diena Miami, Floridoj.La’’- 
dotuves atsibuvo czionais. Pa
liko kelis brolius ir seseris, bu
vo pacziuotas, bet su paezia 
nuo kokio tai laiko negyveno.

t Franas Kamai is, 51 mo
tu naszlvs, 
ežios, mirė Utarninko ryta po 
trumpai ligai. Velionis prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos ir 
Szv. Jurgio draugystes. Paliko 
sunu ir ketures dukteres, kai
po ir sesere Cegelskiene mieste 
ir pus-sesere (larevieziene Ta- 
makveje ir pusbroli Joną Bus- 
kevieziu, Shepptono. Velionis 
paėjo isz Szventažerio parapi
jos, Nemajūnų kamo, pergyve
no Ameriko 34 metus, visa lai-

G S. Emerick uly-

ka Shenadorija. Klire nuo žai- 
duliu kokius aplanke per auto- 
mob.’liu kada ėjo in darbu.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Morta Kazinovskiute, 13 
metu isz Plymouth, inejus in 
gilesniu dali upes Susquehanna 
prigėrė o du draugai likos isz- 
gelbetais.

— Isz priežasties kad ang- 
lekasiai nesutiko ant arbitra- 
cijos apie mokesti, No. 6 kasy
klos, prigulinezios prie Penn- 
sylvanijos Co., Pittstone, likos 
uždarytos ant neaprubežiuoto 
laiko. Visi mulai likos isz- 

kasvklu. v 
kompanijai nubodo visokį dar
bi n ink i szk i (‘įgelia i 
kasvklas uždarvti.

— Trys jauni vyrukai isz- 
plauke su luotele ant Harvey’s 
Lake ir kokiu tai budu valtele 
apsiverto. Ralph Frey, 19 me
tu nuskendo, Jonas (įriszkis isz 
Hanover iszsigelbejo, o 
Stavicz pasekmingai iszplaukc 
ant kranto.

Visi
traukti isz Matvt

ir nutarė

Vladas

Frackville, Pa. — Trys ypa
tus likos sužeistos automobiliu 
nelaimėje kada karas Antano 
Ancerevicziaus isz Minersville, 
susidaužė su karu Leono Bur- 
dess isz czionais ant Lehigh 
uve. Sužeisti vra Adele Ancc- 
revieziute kuriai sužeidė bai
siai pirsztus ir kaip rodos tu
rės juos nupjaut; 
vieziene sužeista

Dubeltavaa 
Tikietai$3.75

1N

Atlantic City
ARBA

DUBELTAVA5 
T! CI ET AS

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
Nedeliomis 1,15 ir 29 Liepos 
Specialia Treinaa Subatoa Nakti

Isz ryto 
.. 2:49 
.. 3:04 
. 3:16

lis 
Mahanoy City ...............
East Mahanoy Junction . 
Tamapua ........................
Pribus in Philadelphia .... 6:00 

GRĮŽTANT—Specialia treinas
apleis Philadelphia 7:15 vakaro 
Eastern Standard Time.

16 DIENU EKSKURCIJ0S 
fa Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomic
JULAJAUS 14 ir 25 

$7.20 in ten ir adgalios 
Įsa MAHANOY CITY

Geri Ir ant Pnllmanu Karu primo
kant regularbska Pullmano preke.

Tikintai geri ant visu treinu 
dienoje okskurcijos. • -

Gailinta sustoti Philadelphijoi 
vaiiujont ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

Iii H i.į i, į , į į i,

Pittston, Pa. — Senas gyven
tojas Adomas Bagdanaviczia, 
60 motu senumo mirė 5 Birže
lio. Velionis paėjo isz Žardeliu 
kainus Grižkabudžio parapijos. 
Amorike pergyveno 30 metu ir 
bhvo įkaity tojum 
per 20 metu,

B

r

“Saules 
o kada paliovė 

dirbt, tai vaikams sake: 
keliai man daugiau 
reikia, tik duokite duonutes ir 
užraszykite man “Saule”. Pa
liko viena dukteria Agota Ir 
keturis sūnūs, palaidotas sn 
bažnytinėms apeigoms ant Szv. 
Juozapo kapiniu Durijoj.

“Vel
nioko ne-

Kingston, Pa. — Musu mies
telis yra ne labai didelis, bet 
jame gyvena daug žmonių — 
apie 25,000 gyventoju. Stovi 
gražioje vietoje, viskas geroje 
tvarkoje, visos ulyczios isz 
konkreto. Gyvena czionais di
delis skaitlis Lietuviu, kurie 
turi <sayo parpi ja, murino baž- 
nyczia ir szimet suėjo jau 25 
metai Ocaip likos pastatyta, 
kurioje prabaszczium yra kun. 
Tncziura, kuris iszvažiavo at
lankyti Lietuva.

— Diena 4 Ljepos, buvo di
dele paroda visu tautu ant at
minties 150 sukaktuviu, kaip 
Indijonai iszskerdc baltuosius 
kolonistus Wyoming Valley. 
Parodoje dalyvavo visos tau
tos — viso apie 100,000 žmonių. 
Ir Lietuviai nepasiliko užpaka
li ja, turėjo bena, Kingstono 
Doughboys, parapine f lota ant 
kurios radosi pastatyti Lietu- 
viszka grinezia su sziaudiniu 
stogu ir geliu darželis aplinkui, 
o jauna Lietuvaite stovėjo su 
rutu vainikėliu, o szalia berne
lis (kalbėjosi su ja, trys vyrai 
apdengti tautiszkoms 
voms ir trys ūkininkai pareng
ti tautiszkoms drapanoms, o 
paskui ėjo didelis skaitlis Lie
tuviu. Kingstono koras atsižy
mėjo puikiai savo giedojimu 
ant Kerbys Parko. Skerdynes 
vieta 1778 mete, yra paženklin
ta su dideliu akmeniniu stovv- 
lu, o prie upes guli didelis ak
muo su paraszu, 
vietos Tndijoniszka Icitralieno 
sudaužydavo baltiems nolais- 
viams galvas. Ta ja vieta daug 
žmonių atlankė laike upvai'ksz- 
cziojimo. — P.L.

turėjo bena

V ' 7 ’ ■ *4*r t '
• ‘, *
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NAMINIAI ELNIAI ANT PARMOS KUR
RANDASI PREZIDENTAS COOLIDGE

A

Sztni nekuriu elniai, kuriu randasi daug ant farmos Cedar Tftlanul, 'kur sfcia vaaara
Suv. Vaisi. iprezidentaa Coolidge įpraleidžia savo vakacijes. Paveikslas parodo elnius edan-

* j 
nil

czins pietus, kurie yra labai pripratę prie žmonių ir visai j u nesibijo.
—- ------------------------- ------------ -- _

Isz Lietuvos.
UŽTIKO SENU LAIKU 

KARIO KAPA.
Žiežmariai, Traku ap. -— 

želio menesio 5 diena Bavido-
niu vienkiemyj Stasys Stasiu- 
leviczius, bekasdamas. 
lanke žvyrių keliui taisyti

Bir-

leviczius,

velia-

kad ant tos

Scranton, Pa. — priesz kiek 
laiko Lietuviu Taytiszlp) para
pija savo leszomis alkviete isz 
Lietuvos J. Svidaravicziu ir 
Veliczka, pasižadėdama iszleis- 
ti juos in kunigus. Pabuvę kiek 
laiko pas vyskupą J. Gritona, 
minėtieji 'kandidatai in kuni
gus nežinia kur dingo

Kur jie randasi ir ka veikia 
— neteko patirti. ^latyti • • • • • • •

T-
J, • —*

No. 121 Trys istorijoi aplt Tryt

Mare Leva- 
in ranka ir 

galva ir Beatricija Belevicziu- 
te sužeista in koja. Viadukas, b 
metu sūnelis Ancerevicziu ir 
uoszve likos smarkiai sukrėsti. 
Ancerevicziute likos nuvežta 
ant operacijos in Warne ligon- 
bute Pottsvilo.

Ketverge likos palaido- 
Juozas Gviazdovskis,

kuris mire Schuylkill 
Haven prieglaudoje.

- Albina, 16 metu dukrele 
Kaziukas 12 metu

las 
motu,

33

ir Kaziukas 12 metu, vaikai 
Kazimiero Kirelevicziaus,’ li
kos nuvežti in Ashlando ligon- 
buti ant iszpjovimo tonseliu.

Pottsville, Pa. — Lyt le kasy- 
klosią, eksplozija guzo sugrio
vė viražu, 
angleknsius Kazimiera Breba 
Joną Palika ir Motiejų Bešoka
— visi yra paeziuoti vyrai ir 
gyvena Lytie, szeszias mylės 
nuo czionais. Kiti darbininkai 
stengėsi nelaimingus atkasti.

užgriaudamas tris
>

— Jonas Karkokas (T) 32 
metu isz Mount Hope, arti czio- 
nais, norėjo užbaigti sau gyvo
n ima
Pottsvilles kaleime. Karkokas 
likos uždarytas už nedora pa
sielgimą ir girutoklyste. Ant 
giliuikio praeinantis žmogus 
užtemino subuojanti kuna, pra
ncūzo apie tai policijai, kuri 
nupiove tuojaus ir nuveže in 
ligonbutj.

su pagelba virvutes

i, už 
parapijos pinigus jie pasiėmė 
sau gera veikeiszena.

Parapijai tuodu szaldros pa
dare daug kasztu. Girdėjau, 
kad pas vyskupą Gritona atva
žiuoja treczias studentas isz 
Lietuvos. Jis irgi mokysis in 
kunigus. Reikotu apsižiūrėti, 
kad kartais ir su juo neatsitik
tu tas pat, kas atsitiko su pir
maisiais dviem. — N.

Tamaqua, Pa. — Ana vaka
ru moteres. isz Rotary kliubo 
parengė vakariene ETks’u kliu- 
be. Isz nežinomos priežasties 
po vakarienei apsirgo lengvai 
užsitrucinia 86 svecziai, bet ne 
vienas nesiranda pavojuje mir
ties.

r‘ 1 X

Kulpmont, Pa. —- Ona Mar- 
kevieziene, 40 metu, taip nelai
mingai iszpuole nuo siubynes 
kad iszlauže sau koja. Ligoniu 
reikėjo Nuvežti in Ashlando li- 
gonbuti ant operacijos.

II Minersville, Pa. — Agen
tai suome 119 bertainuku alaus 
kada ji krovė in karus iszsiun-
sti isz mioato. ‘

ANT PARDAVIMO?

Pianas, telefono stalas su 
, chiffonier,krėslu, dreseris, 

krislai ir kiti naminiai daigtai.

Jennie Refowich, 
' 129 W. Centre St.

Mąhanoy City, Pa.

Kreipkitės ant adreso:

savo
. . - ... . ’ rn* do visai negiliai, (apie 25 cent.) 

pa'kasta žmogų. Jo kaulai gra
žiai iszlike, labai stambus, tik 
dvieju dant ų nėra., Prie szolio 

se n o v i sz k a s ge 1 ež i uis 
durtuvas 25 cent m. ilgio. Dur
tuvas taip pat dar apysveikis, 
galima butu isz jo kai kas nu- 
klti. Spėjama, kad ežia rastas 
senu laiku kario kapas.

LENKAI BĖGA PAS 
LIETUVIUS.

Kaunas. — Ties Utena in 
Lietuvos puse atbėgo du l\enkn 
kareiviai, kurie sakosi pabėgo 
d(4 blogo hžlaikymo.
duoti Kauno kriniinalei polici
jai isztirti kas jie isztikro esą.

gulėjo

M

Jie atl-

KVAILAS SZPOSAS.
Vaszkai, Biržp aps. — Vai-

nekoniu pavasarininku kuopa 
Birželio JO diena suruosze va- vZ t r -» ■*., /_
kareli PŽtro Midiitno daržinėje. 
Vaidinimui pasibaigus prasi
dėjo szokiai,'kuriu motti vienas 
pusbernis uždegė rakieta ir pa
leido \uluje.

sudegė, kuri 
apdrausta. Nuostoliu padaryta 
apie b.L'OO litu. Rakieta buvo 
pirkta ten pat bufete. Pardavė-

daržine

jas tvirtino,

Kilo gaisras -r
nebuvo

kad tos lakiotos 
esanczios nepavojingos gaisro 
atživlgiu.

s
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KAMAJUOS SMARKI 
AUDRA.

Kaunas. — Vaitkumi ir Bur- 
liu kaimuose, Kamajų valscz., 
Rokiszkio apskr., audra su
griovė 16 trobų, medžių iszvar- 
te. Nuostoliai apio 14,000 litu.
LIETUVOS IŽDE YRA 43 

MILIONAI LITU.
Kaunas. — “L. Aidas” skel

bia kad 1 diena Gegužes Lietu
vos ižde buvo 
pertekliaus.
PERKUNELIS TRANKOSI.

Luksziai, Szakiu aps. — Bir
želio 15 diena szia apylinke pe
rėjo dideles perkūnijos, kuriu 
laiku nutrenkta -szie du žmo
nes: ūkininkaite Szlapikaite 
isz’ Aržuotupiu kaimo, ir ūki 
ninkas A. Maczinlaitis, Smil
gių kaimo, Griszkabudžio par.

Ta paezia diena perkuns nu
trenkė dar du žmones girinin
kuose Kurinėje.
LATVIJOS PREZIDENTO 

ŽMONA MIRĖ.
Ryga. — Vakar mirė ponia 

Zemgaliene,

Katalogas Visokiu.
Knygų

audra

43 milionai litu

Latviu respubli
kos prezidento žmona. Ji sirgo 
szirdies liga.

ATSAKIMAI.
A. B. Pittston, Pa. — Per

skaitykite straipsni sziam nu- 
maryje “Saules” kaip galima“Saules” 
atsiimti savo gimines isz Lie
tuvos. Tonais randasi apraszy- 
ta apie viską ir kokiu binlu ir 
pas k a 
traukti savo gimines. Straips
nis yra po vardu: “ 
ir atsalkymai apie immigraci- 
jos instatyma. .

reikc kreiptis iparsi-

Klausymai

40 metu 
Sukaktuviu 
“SAULES” 
Prisiartina!

Buvo tai ilgas laikas sunkaus darbo, 
pasiszventimo, vargo ir kantrybes.

Isz visu szaliu trenke vilnis ant pamato 
Saules”

tęs ir persekiojimo — bet ” Saule ’ ’
liu, nesze' szviesa, apkzvieta ir ramuma tarp 
prastu žmonelių jr sziadien stovi ant drueziau-

i i — vilnis neapykantos, veidmainys- 
ejo savo ke-

šio pamato ne’ kaip kiti Lietuviszki laikrasz-
ežiai Amerike ar Europoje.

Nevidonai 4 4 Saules ’ ’ 
temdyt, bet nepasiseke ir po 40 metu da tvir- 

Į * cziau.ptovi ir prasiplatino po visas dalis Ame- 
riko it Europos.L ____ ___ __

Į . ti daugiau praplatint tarp savo tautiecziu, lai
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stengėsi j a ja už-
I
I I I•i

riko ir Europos.
Stengkites mieli skaitytojai savo laikrasz-

kožnas isz jus prižada ant prisiartinaneziu su
kaktuviu, 40 metu, prisiunsti nors po vienaKaKtuviu, 4U metu, pnsiunsti nors po viena ? 
nauja skaitytoja. Ba ir prie ko tarime kreiptis . y 

<su pagelba, kaip tik prie jus, mylėmi skaityto-' 
jai? Juk prisiuntimas vieno skaitytojaus ne yra
sunkus darbąs. Pasakykite savo draugams kad 

1 a mUiAaI vi Via4* rrvrvril

draugu visu' skaitytoju.
"IJ't —-----7 --- *--- --  — ~~’-- ---- ■ —
silauke du kart tiek skaitytoju ant savo “40tos

4 gimimo dienos” kuri pripuola 27 Julajaus me-

Saule ne tik yra laikraszcziu — bet gyvu
‘ 4} - 11 /

» ; - *

/J Imkitės visi prie darbo, lai 44Saule” su-

nesi, o tas priguli tiktai nuo jus.
. i«'» • .’4'. » r _1 * ' 77* .P T "O’™ū

’ Darbai gal pasigerins — trys doleriai 
• ne sunku užmokėti ant viso meto ir priek tam 

aplaikote puiku kalendorių kas metas dovanai.
Imkitės prie darbo tuojaus!

Darbai gal pasigerins — trys doleriai

i
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Vaikijozai, hzmintinga rodą,. Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu. ^...... 15a 1

No. 122 Penkios istorijos apia 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztia 
ir Piemuo. 60 puslapiu..................16e. r

No. 123 Septynios istorijos apia

i"

I

Stebuklingas žerk oi as, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, San alio,

.is«

I 
I

I n

I

I

1

, I

Noktu 
27 Ata- 

Yra tai ketvirta

irNo. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonoms ji labai patinka. 704
didėtų puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audoklinais Iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9 % per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

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

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

No. 103 Vaidclota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. ,38c •

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

No. 105 12 istorijų: Nedarykia I 
skirtumo terp vaiku ir milekla 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. 10# Penkios istorijor, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

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

No. 10S Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaczla- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszof- 
ta padaryti, Pasaka apio arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu........................ 15c

Jfo. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t, t 52 pus.

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražancziųs 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 nakcl acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz sehoves padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

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

No. 11# Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir szlauczius, Ištikimas, sūnūs, 
Karalius gentclmonas, Karczema nuo 
azalija, Valdulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu .........................  35c

No. 115 Istoriją apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu....

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikuęziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevaįninke, Luoszis. 
62 puslapiu................... -................ ISe

No. 120 Dvi istorijoa apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemutio. 58 
puslapiu ********««****•«••«• 15e

Iszmargintais

$1.00

25c

(8 .dalis)
Ila isi

16a

20«

Vargo sapnas ir pasaka apia čigonus 
45 puslapiu..................................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apia Baisi istorija. 61 
puslapiu «••••••••,•••••«•*••• 1 Ss

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

No. 12# Penkios istorijos apl< 
Doras gyvenimas, Privarsta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 

į užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už saro poną. 

161 puslapiu..................................... 15a-
No. 127 Trys istorijos apia Dūkta 

pustyniu, Peleniute, Du brolai Vargu
tis Ir Skuputts. 60 puslapiu.

No. 12# Dvi istorijos apia Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus...7.15e

No. 129 Keturios fttorijos apio 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauk 

Į to je! in Szventa Žeme, Beda, Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiui ... .18a*

No. 131 Puiki istorija apie Joną- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35a I * Ik i

I No. 132 Trys istorijos apie .Xn- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasaka ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu... .2O<

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

No. 134 Dvi Istorijos apie Baisi 
|žudinsta ir apie Urlika razbaininka 

43 puslapiu......... ................ ....15e
No. 135 Penkios istorijos apt#* 

Irlanda, Robertas velnias. Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 2#c

No. 136 Keturios' istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu ................... 25e

No. 137 Pasiskaitymai knygelei 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres iss- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos aiperikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurto 
žmonis tiki, Kaip nekurto lietuviai 
amerike praleidžia szvento Užgyni
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie,’Unt ulyezios, susirtnki- 
muosia ir t. t:. Žolių vardai, Tavo gl- 
liukninkos dienos, Žmonių įkalėsiu, 
Saule geriausia vedintoji ...... lie

No*. 138 Keturios Istorijos apie 
Andrius Seksiukas, Varginga karėki
te, Karalius sultonas jlo sunu dideliu 
galinėsiu ir apie karalaite Gulbe, able 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 29o

No. *139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidelis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu Ifc

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Pauku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu ................. ISe

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai. Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
luztas ant salos Dago. 64 pu'. ... 20e 

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

No. 143 Try# istorijos apie Voi- 
nlszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu....

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žudine- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar passaukt tęva sokonlnka 
Bernadina. 61 puslapiu...........15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine asalna 
apisakele......................•...............  lis

No. 146 Dvi istorijos' ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczlos naktį. 
61 puslapiu................ lie

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

No. 145 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena, Pavojinga klaida. 45 
puslapiu .........................  ...,15c

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzcs (Dzukiszka), Viena nedels

. .15«
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15c

1S«

tetsybes, Iszgydintas, Nedoras deda. 
Atsigavo, Valkata, Baulcsztelis Jeau- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku Ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu. •• .15a 

F ’ ’ i • !l1 1No. 150 Keturios Istorijos apio
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko motorai pa
slėpti. 61 puslapiu........ ................. 15e

No. 151 Penkios
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios

istorijos apie

akys, Tarnas, Vargdienis Jonukai ka
ralium. 61 puslapiu.......... .............15e

No. 152 Trys istorijos apie Kali
mas, Drūtas Petras, Nuogalia. 62 
puslapiu.............................................lie
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