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ISZ AMERIKOS
4

ŽUDINTOJAS
SUIMTAS

BROOKLYNE
NUŽUDĖ SAVO LIETUVE- 
PAOZIA, PO TAM PABĖGO 

IR LIKOS SUIMTAS.

Brooklyu, N. Y. — Raphael 
Fernandez, 25 metu, kuris nu
žudo savo Lietuviszka paezia 
Marijona Stabingiute, 24 me
tu, 20 N. Chestnut St., Shenan
doah, Pa., Julajaus 5, likos ant 
galo susektas ir aresztavotas 
Brooklyno per detektyvus ir 
likos adgabentas in Pottsvilles 
kalėjimą, kur turės atsakyti už 
pnpildyma taip 'bjaurios vžu- 
dinstos ant nekaltos mot eres.

Detektyvai užklupo ant jojo 
visai isz netycziu name po No. 
36 State ulyczios, kur jisai bu
vo pasislepes ir matydamas 
kad negales iszsmukt, pasida
vė malszini kalbėdama* buk 
jisai nenužudo savo paezia tik
tai jiji pati atėmė sau gyvastį, 
kas yra didele melagyste nes 
motore įsave negalėjo susiba- 
dyt po visa krutinę |>eiliu po 
tam nusiszaut.

PA0ZIULE DINGO SU KITU 
VYRU IR SU 3,100 

DOLERIAIS.
Bethlehem, Pa. — NeBethlehem, Pa. — Ne tik 

paežiui**jjį/'go Kazimiero Szi- w_' •rtL.g , •
jojo pastoges apleis-pelio isz

dama ke'turis mažus vaikus ir 
vvra, bet ir vyro sunkiai su- 
czedinti 3,100 ■doleriai kaipo ir 
pasiimdama sau keliones dran
ga Joną Kiszta su kuriuom 
iszpiszkino in nežinomas dalis. 
Motere nuo kokio tai laiko my
lėjosi su Jonuku ir ant galo 
apleido savo szeimyna del jojo.

KUNIGAS ISZGELBEJO 3 
NUO PRIGĖRIMO.

Philadelphia. — Kunigas Ta- 
moszius McGuire, vikaras prie 
Szv. Veronikos katalikiszkos 
bažnyczios ant Tioga uli., Ne- 
delioįje, laike parapinio pikni
ko prie Perkioman (-reek at
sižymėjo narsumu. Ant kliks- 
mo trijų merginu kurios mau
dėsi upei ūkyje, szoko in van
deni iszgetbedamas visas tris 
nuo nuskendimo, kada vanduo 
ja Įsos pradėjo nesztį in gilu
ma ir pradėjo skensti.

(kaip

AMERIKE PAPILDOMA 12,- 
500 ŽUDINSCZIU KAS 

METAS.
Washington, 'D. C. — Pagal 

apskaitymu statistikų rinkėju 
tai Amerike kas metas yru pa
pildoma 12,500 žirdinscziu o 
kaltininku nubausta už taisės 
žudinstas buna tik apie du 
szimtai o kJtu visai nesusekta 
ne nesuimta.

Penkiuose Isteii tuose
California, New York, Massa
chusetts, Ohio ir Pennsylvani- 
joj nuo 1917 meto, likos nu
bausti 451 žadintojai.
STRAIKIERIAI KETINA 
SUGRYŽT PRIE DARBO. • 
Pittston, Pa. — Straikas No.

6 kasyklose kuri priguli prie 
Pennsylvania Coal Co., kuris 
prasidėjo nuo 1 Sausio ir buvo 
priežastimi keturiu žmlinscziu 
ketina dabar užsibaigti. Kom- 
panije ir anglckasiai sutiko 
ant naujos mokesties.

Badai 3,000 anglekasiu Sus
quehanna kasyklų kompani
joj, kur tęsęsi straikas nuo ko
kio tai laiko, sugryžo szi Pa- 

^nodeli prie dafbo.
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GALĖJIMAS SU 
KIRMĖLĖ

APSISUKO APLINK KAK
LĄ IR BUTU ŽMOGŲ 

UŽSMAUGUSI.

Minersville, Pa. — Ludvikas 
Kavbovskis, 23 metu, gyvenan
tis Mount* Pleasant, eidamas 
namo isz 'Pottsvilles ligonbu- 
tes per krūmus, staigai paju
to, kad jam kas tokis apsisupo 
aplink kakla. Ant jojo riksmo 
atbėgo du žmones regėdami 
Lndvika ant žemes galėjimo su 
juoda kirmėlė. Nors stengėsi 
kirmėlė nutraukti nuo kaklo 
Ludviko, bet negalėjo prieiti 
prie jojo, nes raivesi in visas 
szalis kaip pamiszelis. Ant ga
lo paszauke daktara kuris už
davė jam kloroformo ir tokiu 
būdu ji apmalszino, bet ne pir
miau, pakol Ludvikas pcrplc- 
sze kirmėlė pusiau. Kada jau
nikaitis apsimailszino daktaras 
nutrauko kirmėlė nuo kaklo 
kuri buvo drueziai apsisupus 
aplinkui.

Ludvikas sake, buk eidamas 
per krūmas nežinojo isz pra
džių kas jam apsisupo aplin
kui kakla. Isz pradžia mane 
kad ji piktadariai sulaiko su 
virve.
2% METU MERGAITE AT

PLAUKĖ IN AMERIKA. •
Chicago. — Devyni menesiai 

adgal llans Hoschen pasirengė 
keliauti in Amerika su savo 
szeįpiynclc, bet staigai susirgo 
tymais jufju pustroeziu metu 
dukrele 'Elzbietcle na,
lione konia pairo. Bobute ap
siėmė laikyti anukelia pakol 
pasveiks ir tėvai iszplauke in 
Amerika. Po devynių menesiu 
tėvas uždirbo aji't laivakortes 
ir nusiuntė dd dukreles idant 
atvažiuotu. Mergaite viena 
perplauko per mares po prie
žiūra dažiuretoju kaipo ir ant 
trūkio turėjo gera priežiūra.
DIDELIS PELNAS TABAKO 

KOMPANIJOS.
New York. — iSzimet Ame- 

, apgarsino, 
ra parte, buk

ir kė

Mergaite

rican Tobacco Co. 
savo metiniam 
per pirmutinius szeszis mene
sius 1928 mete pardavė tabako 
— tai yra paprosu, rūkomojo 
tabako ir kitokio už 18 milijo
nu doleriu. Daugiause parduo
ta paperosu po* vardu Lucky 
Strike ne kaip kokiu kitokiu.
PALIKO PACZIAI DOLERI 

IDANT PASIKARTU.
Philadelphia. — Kelias san- 

vaites atgal mirė czionais Juo
zas Toro, o kada atidarė jo 
paskutini testamenta, nemažai 
nusistebėjo jo paeziule ir gimi
nes isz jo paskutinios valios. 
Testamente buvo užraszyta: 
“Nors palieku turto ant 7,000 
doleriu, bet savo paežiai palie
ku tiktai viena doleri idant už 
ji nusipirktu sau drūta virve ir 
pasikartu, nes ji man už gyvas- 
czio labai daedc ir apgaudinė
jo mano ant kožno žingsnio.”
DAUGELIS SUŽEISTA PER 

EKSPLOZIJE BOMBOS.
Rankin, Pa. — Kada Italijo- 

nai apvaiksztinejo szvente Szv. 
P. Mari’jos Szkapliernos ir Įei
dinėjo rakietus ir orines tiom- 
bas, viena isz tokiu bombų isz- 
kihis i-ii padanges netruko, nu- 
puldama tarp 3,000 regeju. Ka
da Ibomba nukrito tarp žmo
nių staigai truko su baisioms 
pasekmėms, sužeisdama 35 
žmones isz kuriu szeszi likos 
sužeisti pavojingai ir asztuo- 
ni vaikai kurie neteks akiu. 
Sužeistieji likos nuvežti in 
Braddock iigopbutes.
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PO MUSZIUI MIESTE TSINAN, KINUOSE
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Sztai kaip iszrodo miestas Tsinan, Kinuose
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po bombardavimui per Japonus, kurioJ 
naudojo dideles armotas padarydami daug 'bledes sugriaudami daugeli didžiausiu budin
ki!, užmusze gana dideli skaitlį žmonių ir sužeidė daug.

Meksikos Naujas Aprinktas ISZ ViSUSzalIll 
Prezidentas Nužudytas DIDELI KARSZCZIAI 

EUROPOJE

B.U-KART SANVAJTINIS LAIKRASZTI8 “SAULE” 
. ISZEINA KAS UTABNINKA IB PETNYCZIA..
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Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant viso meto |3.00 
paropojo ir Kanadoje |4.00 ant viao meto.W ĮF

Latakus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - 00

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
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BARBARISZKAS
KANKINIMAS

MOTERES KANKINO MILE
MA VYRO PER KELIAS 
DIENAS, DEGINDAMOS 

JOSIOS KUNA.

kad mylėjo 16

Prezidentas Obregon Nuszautas Per Artistą 
Laike Bankieto. Žudintojas Suimtas.

Mexico City, Mexico. — Ge
nerolas Alvaro Obregon, kuris 
likos iszrinktas prezidentu 
Meksikos 1 Juniaus, likos nu- 
žudintAs szesziais szuviais per 
jauna artistą Jose Juan Gonza- 

laike bankieto iszduoto 
del naujo prezidento Utarnin- 
ko vakaro. Žadintojas likos su
imtas ir uždarytas kalėjimo.

Laike- bankieto jaunas ar
tistas (hire paveikslus prezi
dento o kada pabaigė, atnesze 
jam parodyt ir tame laike pa
leido szuvius. Susirinkę sve- 
cziai taip inirszo ant žudinto- 
jaus kad butu ji tame laike su
draskė ant szmoteliu, bet pali- 
cije ji paėmė po savo .apglo'ba. 
Ant žudintojaus rado doku-

iszrinktas

lės,

rado

Be v.

CHICAGOS RUSU POPAS 
NUTEISTAS KALĖTI.

New Haven, Conn.
J6hn Dudikov, Rusu staeziati-
kiu popas, kuris buvo atgaben
tas ežia isz Chicalgos, kaltina
mas del prigaud i riejimo žmo
nių ir iszviliojimo isz j u dideliu 
sumu pingu, prisaikintuju po- 
sedninku buvo pripažintas kal
tas ir nuteistas dvejiems 
tams valstijos kalėjimo.

Popas Dudikov Connectioute 
ir kitose rytu valstijose rinko 
isz ten gyvenaneziu Rusu '[Pini
gus, pasakodamas jiems, busią 
in Amerika liks
Rusu karūnos deimantai ir ki
tokios brangenybes, verti 21/* 
miliono doleriu, ir dideles Ru
su cerkvių brangenybes, už ku
riuos reikia sumokėti labai 
brangus muitas.

STRYTKARYJE.

mo-

pargabenti

Motina kalba in szesziu me
tu Jonuką, kuris baisiai ne
mandagiai pasielginejo stryt- 
karyje ir nuolatos rėkdavo.

— Nustok anioleli, ba me
tai tonais sėdi žydas su ilga 
barzda tai jisai tave paims.

Jonukas nepaiso ant moti
nos praszymo ir tdliaus savisz- 
kai siautė, o motina vis kalbė
davo apie Žydą, rodydama ant 
jo su pirsztu.

isrcrenwos.1

SUIMTAS PABĖGĖS SU 
SVETIMAIS PINIGAIS.

Klaipėdoj suimtas Sziauliu 
miesto saldainiu fabrikus 

pinigu inkasatorius p.
“Bi-;

rūtos”
Steponaviczius nesenai pabė
gės su szio fabriko pinigais ir 
norėjos pasislėpti.

Jis pristatytas in Sziaulius 
ir bus teisiamas.

GAMTA IR PERKŪNAS 
SZELSTA.

Rokiszkis. (“V.” kor.) —•
17 diena Kervalkiu

mentus kurie rodo buk suokal
byje dalybavo trys žmones Ro
mero, Tapete ir Robinson, ązis 
paskutinis yra Amerikonas ir 
nesenei apsipaeziavo su duk- 
tere buvusio prezidento Calles.

Nužudytas prezidentas bu- 
populariszkas žmogus ’ir

ketino atlankyti Suv. Valstijas 
apie 1 Gruodžio, sudėti gorus 

prezidentui 
jisai atlankos

J u niaus

Bortine ir kitur

vo

DAUGELIS ŽMONIŲ MIRĖ.
♦

Beri i nas. — Karszcziai kojti 
vieszpatavo vakarinėje dalyje 
Europos užmusze daug* 'žmo
nių po visas 'dalis. Viedniuje, 
Bndapeszte,
grodusas rode net 118 laipsniu 
karszczio. Daug žmonių sukri
to ant ulycziu nuo karszczio. 
Berline ulyczios apleistos o 
gyventojai iszva'žiavo prie Į>a- 
mario ir ežeru.

Coo-volinimus 
lidg’ui. Buvo 
prezidentą 
menesyje 191!) mete.

Daug politikiszku 
ninku dabar apleido Meksika 
bijodami netekimu savo gy- 
vaseziu. Badai senas preziden
tas Calles užims nužudinto vie
ta, pakol neatsi'bus nauji pre
zidento rinkimai.

Wilsona

prieszi-

netekimii

Kukarka Tikisi Gautis 
in Balinami
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Mrs. Mare Ratlcy, ’kuri per 
asztuonis metus verda valgius 
del Herbert Hoover, kandida
to ant Suv. Valst. prezidento, 
turi vilti kad jaigu josios po- 

4 • • ■ . »> •nas bus iszrinktas aiit prezi
dento ’tai ir ji’ji gausis in Bali
nami kaipo prezidento kukar- 
ka.

Žydas, kuris suprato Lietu-* 
viszkai ant galo paszauke:

— Tegul ji kolora paim’a, 
toki vaikai Kam asz ji turiu 
imti jaigu tų jo JuonQri! • _ makvia,

1[ Mahanoy Plano, Pa. — 
Picinis, kuris trauko anglinius 
karus in Pottsville sustojo ant 
menesio isz priežasties bedar
bes. Karus dabar varys per Ta-

f

TELEFONAS ISZ UŽ- 
GRABINIO SVIETO.

Iszpanije. — NeMadridas, 
taip senei mirė tūlas rasztinin- 
kas paflikdamas po savim savo 
gerai pažinstama drauge ak- 
torka Donna Carmacella. Sztai 
ana vakarti kada Donna vieszi- 
no savo pažinstama, suskam
bėjo varpelis telefono. Dohna 
priėjus prie 'telefono užklauso 
kas kalba, o kada iszgirdo įbal- 
sa mirusio artisto vos neapal
po isz 'baimes. “Dvase” ap- 
reiszke jai kad jam lenais yra 
labai linksma, sutiko daug se- 
noviszku rasztininku ir mel
džia josios idant neužmirsztu 
iszduot jojo knygas paraszy- 
tas už jojo gyvasties.

Lindi n tojai tojo nepaprasto 
atsilikimo buvo josios tarnai
te ir <1 raugas artistas.

I ’

LAISZKAI NUO PONO 
JEZUSO.

Moskva. — Sovietu spauda, 
kuri paskutiniu laiku labai 
atydžiai seka ka Lenkai daro, 
nes tiki, kad ruosziasi Runke
lius užklupti ir pasiimt Ukrai
na, paskelbė, kad pa-rubežiu su 
Lenkija gyvenanti žmones gau
na laiszkus ant kuriu stovi ant- 
galvis: “Lis pana Jezusa 
Chrystusa z Rzymu” 
kia: laiszkas pono Jėzaus Kris
taus isz Rymo). Datuotas Va
sario 25, 1928.

Laiszke ponas Jėzus praszo 
gerbti ir užlaikyti Kataliku 

” ir

“Lis
(■Reisą-

H 
tikėjimu” ir nieko nedirbti 
szventadieniais, net daržuose 
savo. Jaigu mėterls ta laiszka 
laikys pas savo laike gimdymo, 
ti jai sumnžesia gimdymo 
skausmai. Bet jbl žmonos nepa
gerbs kaip reikia Kataliku baž
nyczios, tai ponas Jėzus savo 
laisziko grasina sukelti 
priesz broli 
ja kara.

Laisjikas, matyt, yra Lenku 
proppganda.

1 F *

° broli 
ir pagaminti nau-
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Jeremczo, Lenkija. —Kaime
li je Bobrovicuosia, gmine Ja li
mo, atsitiko barbariszkas atsi
tikimas, kuris primena mums 
senoviszka kankinimą žmonių.

Otoną Klimovicziene, pati 
vaito Iwono, pradėjo nužinri- 
net savo vyra,
metu ju tarnaite Julia Venc- 
lovskiute, kuri buvo pafogiau- 
se mergaite visoje aplinkinėje, kaimo perkūnas užmusze Rus- 
Nėr ko stebėtis, kad labai pa
tiko savo darbdaviui. Užvvdus 
Otoną, tik lauke progos idant 
atkerszyt savo prieszininkiai. užtrenkė jauna vyra, Straiku.

Kada vyras Klimovieziones 
likos paszauktas in storastva 
su reikalu, Klimovicziene pasl- 
szauke seseria Paraskiene ir 
motina Ona, sutarė atkerszyti 
mergaitei szitokiu bildu:

Nurodė lyg nuogumui .Julija, 
pririszo Virvėmis prie suolo, 
pradėjo giedot gerdamos ariel
ka, o su inkaitusia geležia, de
gino mergaites kuria prispirda- 
mos tokiu bildu, idant prisipa
žintu prie kaltes, apdeginda- 
mos nelaimingai baisiai kruti
no ir privatiszka dali kūno. Po 
tam laiko ja uždaryta kama
raitei per dvi dienas konia 
pus-gyvia. Kaimynai iszgirdo 
kokius ten vaitojimus kama
raitėje danesze apie tai polici
jai, kuri padare krata, surado 
nelaiminga mergina ir nuvožė 
in ligonbute, kur sziadien ko
voja su mirezia. Nelabas mote- 
res uždare kalėjimo.
TURKESTANO GUBERNA

TORIUS NUŽUDINTAS.
Shanghai. — Yang Chen 

Hsin kariszkas gubernatorius 
Kiniszko Turkestano likos nu- 
zudintas per kareivius* prie- 
szingos partijos. Vėliau dane- 
szama Truk kamisorius Urum
chi ir dvideszimts kareiviu li
kos suszaudyti už taja žudins- 
ta.

TRUMPI TELEGRAMAI

11 Shamokin, Pa. — Curtis 
Rhodes, 50 metu, isz Excelsior 
nusiszove ant smert 

pervirszinio
isz prie- 

girtuo-ža sties 
kliavimo.

11 Berlynas. — Ekspresinis 
trūkis pataiko in dideli bosą 
pilna žmonių isz kuriu devyni 
likos užmuszti ant vietos ir ko- 
nia visi sužeisti.

11 Lancaster, Pa. —Czionals 
apsirgo 200 žmonių nepaprasta 
lig vadinama u 
pas”, kuri prasideda su skaits-

velniszkas gn-

mu gerkles ir baigėsi ant karsz- 
czio.

GERA RODĄ.
nakti po pusiau- 

u*žsitraukes Jo-
Knapszlys, musza su 

kumszczia in aptiekos duris. 
Na ir po kokiam tai laikui pa
sisekė iszbudin'ti aptiekoriu 
kuris iszkiszes galva .per Įau
ga piktai paszauke:

— O ko tu po szimts pa- 
raliu 'taip baladojiesi po pu- 
siaunaktf

— Matai prietel 
danti skauda
kokiu vaistu nuo dantų.

— O tu kvailli! Man kada 
danti skauda, tai nejeszkau ap- 
tiokos, tiktai einu tiesiog >pas 
savo paeziule, kuri mano sal
džiai .priglaudžia ir skaudėji
mą ketiniai paima...

— O tu mano prietel, 1111- 
veskio mane tuojaus prie tavo 
pącziules... *

Subatos 
nakti, gerai 
nas musza

man taip 
norėjau pirkti

Birželio

keli Apimova, o kito Kuškio 
arkli. Kuksztu kaimo užmusze 
pil. Jakuntoni. Didesios kaimo

Buvo pamiszes protas, bet nu- 
vežus ligoninėn pasveiko. Ber- 
žuoniu kaime, Pandėlio vals., 
perkūnas trenkė in kamina. Su
griovė krosni ir isznesze lan
gus. Viduje buvusioji septyni 
szeimos nariai liko visi sveikų 
Senis gulėjos ant kronies, bet 
pajutęs smarku bubtelejima, 
szoko nuok rosnies:‘‘Ot tu Die4 
ve maenas! Kad tave perkunai! 
Juszkos tai tikrai bus sutniv 
pinto!” Juszkos buvo sveikos^ 
bet jos buvo neuždarytos. Apia ■ v •ta pati laika perkūnas visame
apskrityje sudegino 10 ūkiniu-, 
ku ir užtrenkė 14 žmonių. Per 
vifca Lietuva dideli nuostoliai 
padaryti. Lietus be paliovos li-
ja. Žiemkeucziai javai sulaužy
ti ir priplakti prie žemes; va
sarojus geltonuoja, bulves su
puvę ir iszkeitos vandenio; 

ir tos užlietos 
Keliai nebeiszeina-

ir iszkeitos 
pievos neželia 
vandeniu.
mi. Ant rinkos biednuomene no 
gauna pirkti duonos. Gyvuliai 
laikomi namie. Paszaro birka- 
vui 30-35 litai. Gresia badme
tis.
GAISRAS MICKUNU SODŽ., 

BIRŽŲ VALSOZ.
Biržai. — Mickumi sodžiuj, 

sudege 4-riu ūkininku visi iki 
vieno trobesiai ir manta. Nora 
gaisras kilo dienos metu, ta- 
cziau esant vėjui, visi trobesiai 
isz syk buvo ugnies apimti ir 
nesuspėta beveik nieko iszgel- 
beti. Be to, viena mergaite be* 
gelbėdama savo siuvamąja ma- 
szina ir vienas vaikinas, begel- 
bedamąs galvijus gerokai ap
degė.

BOMBOS SPROGIMAS
. DARBĖNUOSE.

Kaunas. — Birželio 23 dieną 
Darbėnuos, Kretingos apskr., 
atsitiko nelaime A. Rinkuczio 
vaikai žaidė sodnelyj. Bekasl- 
nedami žeme, rado kažka juo*- 
da kieta. Jie eme rasta daiktą 
daužyti, metyti. Tėvai to nepa- 
stebeje. Netikėtai rastas daik
tas sprogo ir užmusze 2 metu 
mergaite ir 8 metu berniuką. 
Kiti du vaikai sunkiai sužeisti.

I

Kampuose kilo didžiausia 
panika. Subėgo daug žmonių ir 
visi stebėjosi tuo nepaprastu 
atsitikimu. Spėjama, kad tai 
buvo bomba užsilikusi nuo di
džiojo karo.
ARESZTUOTAS ISZSZOKO 

ISZ BEGANOZIO 
TRAUKINIO.

Kaunas. — Birželio 23 dienaKaunas. — Birželio 23 diena 
einant traukiniu per Nevėžio
tilta Žeimiu-Kedaniu tarpsto- 
tyj szoko pro langu areszt uotas
policininko lydimas pil. Petrai 
Ramutis ir labai sunkiai susi
žeidė.

Traukini sustabdžius, Ramu
tis pakeltas ir nuvežtas in Kė
dainių Įmesto ligonine.
■I fiU.Iltnlilu.
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|| Kas Girdei Į

Gyvenimas Busiszko darbi
ninko ardui mokyto žmogaus 
Rosijoj yra ‘sunkus nes paim
kime toki inžinierių kuris ap- 
laiko ant menesio po 500 rub
liu, jisai turi mokėti iii valdisz- 
ka kasa 300 rubliu o isz likusiu 
200 rubliu gali sau pirkti kas 
jam patinka, bet neturėtu 
darbo jaigu turėtu daugiau 
kaip du siutus. Sliesorius, 
sziauczius, kriauezius ir kiti 
amatninkai apflaiko po 120 r. 
bet po apmoke'jimui visokiu 
vaildiszku kasztu pasilieka jam 
apie 50r. aut užmokėjimo už 
muilą, skalbimą, tabaka ir Lt. 
Gaspadorius negali turėti dau
giau kaip tris kiaules ir dvi 
karves, nes jaigu turi daugiau 
tai valdžia atima nuo jojo.

Dorumas moterių jau senei 
nuėjo po plynu, nes mergaites 
asztuoniu metu veda keksziu 
gyvenimą.

Kas nori apsipaeziuot, nuei
na pas kamisoriu arba szalty- 
sziu, kuris užraszo abieju pra
vardes in knyga ir szliubas at
liktas. Persiskyrimas kasztuo- 
ja 20r. In bažnyczia eina tik
tai seni del kuriu gyvenimas 
yra kanezia o malda vienatiniu 
suraminimu. Kožnas geras ka
talikas negali lankytis tankiai 
in bažnyczia, nes butu perse
kiotas per valdžia.

Tai tokis bolszeviku rojus 
Rosijoj po valdžia Soviatu.

Syfaikyta Ant
Rubežiaus

Maria Conesa, garsi Meksi- 
koniszka szokikc,kuri buvo in-
ki vinkliota in szmugleriavi- 
ma, likos sulaikyta prie Su v. 
Valst. rubežiaus ir neinleista.

in

niekas nepaniekina tiktai guo- 
* ‘self made man. > >

f

Szposas Aktoriaus.

Garsingas szmutorius South
ern nusidavė karta in geležini 
kronui ir paprasze 
Anglijos.”

— Mes ne parduodame kny-‘ 
gu — atsake tarnas — czionais 
yra geležinis k romas.

— Tai man vis tas pats — 
atsake Southernas, nuduoda
mas jog yra kurezias, — rnan 
tai nieko neapeina ar apdirbta 
in skūra ar audeklu.

— Juk czionais ne knygy
nas — paszauike garsiai tarnas.

— Labai gražiai, praszau 
suvyniot ir prisiunsti in mano 
gyvenimą. Noriu padaryt neti
kėtina dovana mano geram 
draugui.

— Mes neturime knygų, — 
reke toliaus tanias. '

— Suvyniok ponas taip, 
kaip del savo motinos. Geriau

Praszau popieros,

ii'\II istorija
4 I •

t

ne reikia.
paduosiu ponui savo adresu*

— Bet ar tu nematai, jog 
czionais neparduodamemes 

knygų.
— Tai gerai, palauksiu — 

ir atsisėdo ant kėdės.
Matydamas tai tarnas nubė

go pas locnininka su žinia jog 
krome randasi kokis tai kvai
lys. •

Ko ponas sau reikalai! - 
paklausė Southern’o

KADPERKŪNAS
> * / W ■ ** • " *

NENUBELSTU
Kunigas ant pamokslo drau

dė idant ne gertu alaus ir ariel-
kos, ba jaigu kas gers, tai in ta^ 
narna kuriame bus 
perkūnas musz.

arielka

Karta kunigas gurėdamas
svecziu, ne teko arielkos ir nu-r kokis tai

Melagyste yru vienu isz bjau
riausiu paproeziu žmogaus, 
kuriuom serga ne tik • vyrai 
bet Ir musu patogios drauges
moterėles, nes tai tvirtina ir
Biblijos istorije kada tai mu
su pirmutinis tėvas Adomas 
Rojuj buvo kuris iszsikalbine-, 
dainas isz grieko pasakė pir
mutine melagyste, suvalyda
mas obuoli kuri jam Jeva pa
davė.

Sudėti kalte ant kito pecziu 
buvo papratimu nuo nepame
namu laiku ar tai taip civili- 
ravotu tautu ar laukiniu.

Kalte tame yra tėvu, kad 
tėvai nuo jaunystes nemo- 
Jcino mus mylėti teisybes, ko
kia isz jos nebūtu pasekme 
kalbėdami teisybe. Kūdikis isz 
mažens privalo mokytis kalbe
li teisybe.

Yra žmonių kurie prisipa- 
žinsta prie papildymo klaidos.
Daro tai ne ddl to, kad sarma
tytųsi savo pasielgimu lx?t sar- 
matinasi melagystes ne kaip 
prisipažinimo prie kaltes.

Tėvu privalumu yra idant 
mokytu savo vaikus kad me
lagyste yra tokiu pat blogumu 
kokiu yra blogas apsiejimas.

Del tuju, kurie turi narsu
mą prisipažinti prie savo kal- 
cziu ir būti už jais atsakan- 
cziais, da yra viltis pataisos ir 
prie tokiu galima prilygint žo
džius Kristaus:

“Eik ir daugiau 
•zyk,”
giai niekados nepasitaisys. At
siminkime ant persergėjimo 
Szv. Raszto kuris mokina kad 
tėvu melagystes yra velnes. 
Todėl veria turėti ant minties 
Lietuviszka priežodi : 
meluoja tasai ir vagia.

negne-
— bet paprasti mela-

< l kas

Nekurie žmones yra tosios 
nuomones, kad yra sutverti 
ant valgymo vaisiu isz tos že- 
tnes, o kiti turi sunkiai dirbti 
ant juju rodos kad tai yra juju 
pridarys t e. Toki žmones sar- 
matinasi teisingo drii^bo, many
dami, kad dalbas juos numa
žins. Yra tai kvaMiai, 'bepro- 
cziai ir savmyliai.

Kas sarm&tinaei' darbo, ta
sai negaili būti naudingas vi
suomenini ir ndturi Šveiko isz- 
auk Įėjimo.

Jokis dalbas žmogų nenuže
mina ir nepaniekina, o ant to 
Jrra tukstaneziai davadu czio- 
nais Atnerike, kad czyslytojai 
czeveiykti'* Arba nesziotojai 
laiktasZcziu dasidirbo milži-, 

.tjiįu ir ateityje juju

mina ir nepaniekina

nais Atnerike, kad czyslytojai

dįlf

K <
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doja kaipo
Ne vienas isz mus rugoja 

kad neturi progos patarnauti 
kam su savo spėkomis arba 
gera 
ten.

rodą jaigu butu ten ar 
Bet kam jeszkoti toliau 

tosios progos jaigu turime tą
ją proga prie saves ir galime

ja?
locnininkas, prieidamas prie jo 
su pasiklbniojimu.

— Norėjau nupirkt piely- 
czia penkių coliu ilgio — tarė 
aktoris.

— Sztai pone — tarė kup- 
czius dirstelėdamas ant tarno 
perkuniszkai, jog jam net szir- 
puliai perėjo <per peczius.

siihite berną in karežėma, idant žmogus, 
tasai parnesztu kuo greieziau- 
sia 
do ant arklio be. balno turėda
mas bertainuka. žiuptuve ir ka
da gryžo isz karezemos, pari- 
szo žiuptuva su bertainiu ark
liui po kaklu, o parjojės ant 
klebonijos, inbegodn pakaju ir 
pasakė kunigui, jog jau parga
beno arielka, o kaip liepe jam 
atneszt jisai atsake:

— Atncszkite jagamisti pa
tys ba asz bijau...

— Ugi ko tu bijai.
— Kad perkūnas no inmusz- 

tu.
Iszejo kunigas laukan at

neszt arielkos, o kada .paregėjo 
bertaini pririszta arklui po 
kaklu pradėjo juoktis pilvą su
ėmęs ir paklauso, ’kodėl jis pa- 
riszo arklui po kaklu žiuptuva 
su arielka?

A-ha, jagamasti, ar no 
kad mane perkūnas už- 

musztu. Juk per pamokslu sa
kėte: jog tegul in ta perkūnas 
inmusza, 
katras nesza isz karezemos 
arielka. Asz nenorėdamas, 
idant mane perkūnas užmusz- 
tu, pariszau arklui, tegul 
arkli musza o ne in mane.

PER VĖLAI
1l '* 1 •

Per puikia aplinkini a bego 
greitai trūkis, sznipszdamas ir 
dūsaudamas, rodos kokis žal
tys. Diena buvo patogi o pasa- 
žięriai sėdėjo u'žganadinti žiū
rėdami per langus.

Pirmutinėje klasoje sėdėjo 
i puikiai pasirodęs 
turintis apie trisde- 

szimts metu ir iszrodantis ant

Važiuos in Irlandije

ia gorčių arielkos. luomas še* j turtingo žmogaus, giliai užsi-
I k a < t #> I w ar X. 1 m < 1 > % * 1 *

I

misi i nes.
Gryžo jisai in savo gimtini

I m ' L _ » 1 I

rite

o parjojės ant

katras geria ir ta ji, 
nesza isz

Asz

❖ ❖

SKAITYKITE
❖

“SAULE”

1h

prigelbeti savo kaimynui savo 
patarnavimu.

Gyvenimas be juoko yra ne
galimas, bet ir nėra tikro gyve
nimo be aszaru. Svietas isztik- 
ruju persi stat(}’t u labai kvai
las, jaigu visi žmones iszsi- 
szieptu nuo ausies lyg ausies 
kaipo žmones be szirdžiu ir 
jaigu tai vadytinnem linksmu 
juoku. ’ ‘ •

Yra moterių, kuriu juoką 
galime prilygint prie sidabri
nio varpo, o ne yra tai pato
gios moteres — bet kada nusi
juokia, juju veidas iszsilblaivo 
ir tada juju patogumas pasiro
do. Nesijuokia josios nuolatos, 
juokėsi kada pamielina apie 
ka toki gero ir naudingo, o to
kis juokas yra szirdingas.

Kaipgi tai juokingai ir kvai
lai iszrodytu jaigu pas jus atei
tu kaiminka sakydama: “Jusu 
dukrele apsirgo ant uždegimo 
plaucziu, chi-chi-chi, o praeju-plaucziu, chi-chi-chi, o praėju
si meta sirgo ant tipuso chi
chi!”

Už toki juoką nebūtumėm 
jai dėkingi. Szirdingas, links
mas, prieteliszkas nusijuoki
mas — tai daro svietą links
mu ir tinkamu.

Juk ne visados yra priežas
tis del nusijuokiimo ir szypso- 
jimo. Skubinam, 
ir pykstame idant tiktai pra
lenkt kitus gyvenime o kada 
jau pasiekėm tikslą savo ke
liones — mirtis barsžkina in 
duris, 
puikius 
stengimai eina ant niek.

Ir nekarta mums ateina ant 
mislies, ar ne butu geriau vi
sa gyvenimą praleist juoke!..

Bet, idant aprubežiuot links
mumą ir juoką kuris praszvie- 
czia veidą, reike kanecz maty
ti veidą aszarota, užlieta tei
singoms aszaroms.

Maloniausia ir puikiausia 
yra matyti pagada, kokia už
stoja po dideliam szturmui. 
Patogiausia yra mątyti szir- 
dinga nusijuokimą per asza
ras, o kartais ir atsitinka kad 
žmones verkia isz porvirszines

rupi narnos,

prieteliai sunesza mums 
žiedus — ir musu visi

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau mano draugu An- 
paeina isz 

iauliu Apsk., Barsticziu Par. 
Jisai dirbo ‘daugiausia misz- 

AVisconsin Valstijoj.

tano
O

Druniaus,

kuosia
Taipgi Jurgio Kulio paeinantis < 
isz Panevėžio Apskr., Cidabra- ! 
vo Par., Vabalių Kaimo, jisai ' 
pirmiau gyveno Pennsylvania, < 
o paskiau Cleveland, Ohio. I 
Taipgi Kastantas Szidlauskas, ' 
paeina isz Raseinių Apskr.t jis 1 
randasi kur apie Chicago, yra i 
Rilistu. Jaigu kas apie juos ' 
žino meldžiu praneszt arba te-
gul patys atsiszaukia ant adre
so: (lt.

A. J. Gnižinskas,
504 Lincoln Avė., 

Rockford, I11J

Lehigh Valley 
* «an> A *
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Dubeltavas

Tikietas
d* J Dubeltava*
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iNĘDĘLĮOJ 22 LIEPOS
SPEC1ALISZKAS TRE1NAS 

Aplesi Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

Baseball-Yankccs su Chicago 
New Yorke 22 Liepos

. 1
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau
Gatavas

» •' I » % t*
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Jau užbaigom daryt

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau-

1

tl

i
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Mokame 3-czio procentą ant < 
HudStu pinigu. Procentą pride- 5 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir < 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus > 
turėtumėt reikalą su musu banka c 
nepaisant ar mažas ar didelis. J

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

CAPITAL STOCK $125,000.00 > 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,858.62

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui

laimes kokia juos netikėtai pa
rinka.

Matyt, kad prohibicijos vei- 
kaflas yra taip didele rūpestis' 
sausiems, kad ne viena isz ju 
pristūmė prie gerymo ir pa- t 
skandinimo prohibicijos kir-' ’ 
mules stiklelyje arba stikle.

r

i

gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa-

• I * 1^1 * I * 1
pnus kokius žmogus <
gali sapnuot. Knyga
puikiai drueziai apda
lyta kietais audeklineis 
Apdarais. Preke $u nri- 
siunii 

.
JF. J). ffyfigfcyuakas^Co.

iszaiszkina visokius sa-

gali sapnuot. Knyga

Vyta kietais audeklineis

nu tiktai $1.50.
' M, i r f / 
L K 4*4 4.4^

*4

Mahanoy City, Pa.
!•**,*’,f f t
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— Numirė nebage — i 

sznabžklejo stovinti užpakalyje 
senuke. Neturėjo nieko, viena

*1Jb A‘ * A

f

T

radosi ant svieto, privargo bai
siai. Ant galo ir ubagaut jau 
neturėjo pajėgu, taip ųuvargo
o priek ttpn sirgo per ilgus lai
kus. Paskutiniose dienose gri- 
na jaja užlaikinejo, nes senai 
butu numirus... o priek tam da 
kalta man už visus metus ran-

V A V ’ 4 f * 'I, ’ I' V I t •

ius ligoje, mirė vakar isz 
ryto, apleista ir paniekinta nuo 
visu...

Kada mcftere apie tai apsa-

užs id ui ikso jas, isębąles, 
nutirpęs kaip murmurinis sto- 
vylas. Iszgamai sunui drebėjo 
yisii sanariai, jaute savyje ne- 
iszpasakytinas kanezias, szirdi 
rodos kas suspaudė geležinėm 
replėm o galva rodos sutruks 
ant szimto 'szmotcliu. Kentė
damas neiszuasakytas kan-

dos. Ant galo pergulėjus kelis 
menesi

kinojo, Jonas stcivejo tylėda
mas, ikaima kuri buvo apleidęs nuo 

jaunu dienu, kuriamo randasi 
jo draugai, patinstami ir jojo 
sena motinėlė.

Deszimts metu praslinko nuo 
to laiko! Iszkeliavo in platu 
svietą kur dasidirbo tunto ir 
paguodones, bet per tai buvo 
iržmirszes apie savo gimtini 
kaima ir sena motinėlė, paskui 
kuria dabar'labai bodėjo.

Metas laiko, po teisybei, pra
važiavo pro savo kaimeli ir 
jau buvo pasirengęs iszlipt ant 
stacijos ir atlankyt savo moti
nėle, nes sarmatinosi kaimelio 
ir senos motinėles ir vela pra
važiavo.

Dabar mislino sau, kaip nu
sidžiaugs motinėlė irpažinsta- 
mi, kada ji paregės. Puls moti- 
neliai in kojas su aszaromis ir 
perpraszys už viską o u'ž savo 
pasisziauszima szimtaropai jai 
atlygins. Aprodys ja in puikes 
szlebes, apkabys brangiais pa- 
puoszais, duos jai karietas ir 
tarnus ir netikėtus turtus, ser
ges jaja kaip savo aki. Bus jai 
iszti'kimu tarnu lyg smert ant 
szio pasaulio, žodžiu tariant— 
rojų, dangum.

Nes szirdis jau spaude o san- 
žine jam iszmetinejo jog aplei
do motinėlė ir jos iszsižadejo 
ir sarmatinosi. Dabar girdi jo
sios saldžius žodžius kaip gie
dojo jam supdama vygeje:

Liuliu, liūliu, mažiulel’ų 
Brangus mano aniuoleli...
Atsiminė kaip pabėgo isz na

mo, pristojo prie turtingo kup- 
cziaus, mokino 'kupezystes, po 
tam užsidėjo kromeli ant savo 
rankos dasidirbdamas didelio 
turto. Apsipacziavo su duktere 
turtingo Ikupcziaus, pasiliko 
guodotu žmogum, bet savo lai
mėjo užmirszo ir sarmatinosi 
savo motinėlės kuri aut senat
vės reikalavo paszelpos. Nuo 
laiko kada iszejo in svietą, 
mažai pas ja rasze o ant suvi
sai paliovė.

Bet sanžine nemiega, buna 
ant sargybos o po tam baisiai 
žmogui atkerszina. Nematyda
mas motinėlės per deszimts 
metu, pradėjo paskui jaja liū
dėt ir nutarė dabar pas jaja 
nukeliaut mieryje paėmimo su 
savim.

Sarmątindamasis, 
savo paežiai jog turi motina 
kuri lauke sūnaus su'gryžimo

liūliu, mažiulei! k

reisžkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairlu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, nogu tas aukso 
[ 
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymotu ligų Ir 
atgauk sato sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkletejimd, skilvio no- 
malimd, nenoro valgyt, strėnų ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo; dusulio 
(bsthma), persžallmo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj,' ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
Valst-žėliu, kurios jums sugražins

- —

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos | girna ir ant galo ingalejo jojo 
. nutarė

kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap-

gu: viduriu užkietejimd, skilvio no

sveikata, panaikins minėtas Ilgas, j

11

nepasake

ir lieja karczias aszaras kaip
paskui numirėli. Nutarė tik at
lankyt jaja ant keliu dienu ir 
duoti paszęlpa ant josios už
laikymo ir vela isžkeliaut, bet 
kada praeitą meta privažiavo 
prie kaimelio, susisarmatino 
ir nuvažiavo toliaus. Sugryžes 
namon, san’žine jam pradėjo 
iszmetinet jojo nedora pasiel-

skauiimuB, užima ausyse, nuoihara, užsikieteiima.

va-Pulk. John K. Thomas 
žinos in h^uydije kaipo Ame- 
rikoniszkas ariszkas pasiun
tinys ir pildys 
dinsta Londone.

rpgi ta pati

persimainius per laika, nes bu
vo jam mylima, braiigiause, 
stovinti po mil'žiniszka liepa.

Kuom daugiau ant josios 
žiurėjo, tuom daugiau pradęjo 
byrėt jam aszaros isz akiu. O 
vejas, ūždamas pro medžius, 
rodos jam prigelbinejo. Misli- 
no, 'jog jojo mylima motinėle 
da randasi po taja pastogia.

Rudos be jauslus, su dreban- 
czia ranka, užejas ant slenks- 
ezio pabarszkino in duris.

Kokis tai nepažrnstamatai nepažinsi a mas, 
asztrus balsas, kuris ji pervėrė 
per szirdi, atsiliepė:

— Kas ten ?
Nemislydamas daugiau apie 

nieką, kaip tik sutikt motina, 
atsiliepe vos

— Motinėlė! tai asz, tavo 
niekszas sunūs Jonukas!

— Kas ten po kvaraba, te
gul ineina! — vela atsiliepe isz 
naujo balsas isz vidurio grin- 
czeles.

Jonas i nėjo in grinezia 
abudu nusistebėjo labai.

— 'Praszau pono, tai gal tu
ri klaida, •— tarė jam gelia ne- 
pažinstama mdtere.

— Kur yra mano motina?
— suszuko Jonas.

Apie kokia motina po
nulis ežia kalba? — užklausė 
motore su dideliu nusistebėji
mu, būdama tosios nuomones, 
jog stovintis priesz jaja ponas 
yra nepilno proto.

— Kur yra mano motinėlė?
— paantrino vela drebaneziu 
balsu. — Kur jiji randasi, Mag
dalena Svirckiene?

Ant t uju žodžiu nopažinsta- 
ma motore net nutirpo, nežino
jo ar tas atsitikimas yra tikras 
ar tik apie tai sapnuoja.

— Guli ten, tvarte 
sziaudu! — tarė motore su dte- 
baneziu balsu ir dirstelėdama 
ant jo su paniekinimu, parode 
su iszdžiuvusiu pirsžtu laukan.

Jonas suriko graudingai ir 
. pabalo kaip drobule.
i Jszejo isz grinczules 
įgirtas, kojos jam pradėjo pai
niotis o akys užtemo. Ant ga
lo priėjo prie 'tvarto ir sztai 
kas jojo akims ipersistate...

Jojo motinėle, apsiredžius in 
suplyszusius sikuduriiis,

girdimu balsu:

ir

ant

kaip

I

neisz|)asakytas 
ežias krito prie gulinczios mo
tinos szaukdainas laukiniu bal
su :

mano mo-Motina! ak, 
dirs’telek, sztai tavo isz-tin!

gama sunūs kuris yra negad- 
nas vadytis tavo sunum!... Gu- 
li prie tavo suszalusiu kojų...
draskomas
kaip per
ketindamas
ežias... nes iszsižadejo ir sar
matinosi tavęs... apleido, kada

juoda gailesezia
laukinius žvėris...

pekliszkas kan-

jojo paszclpos reikalavai!...
O, kad tu nebūtum ma- 

pagimdžius! O, asz tavones
negadnaB sūnūs!... Nes motinė
lė, norints pribuvau už vėlai... 
tu dovanok, afleisk man... ant 
žaiduliu Kristaus, del Motinos 
Jojo Szvencziausios in kuriuos 
d a tikiu... meldžiu tavęs, do
vanok man!...

Baube kaip jautis, kas kart 
labiau. Plaukus pėsze isz gal
vos ir rodos pa paiko isz gai- 
lesties.

Lavonas motinos gulėjo mal- 
sziai sustingęs. Veidas moti
nos is^tines, 
st Ube jas isz
Žiurėjo ant jo inalsziai, nes 
užsirūstinus baisiai, o lupos 
pusiau atviros,YnrWruvintos ro
dos tarė: “Už vėlai!”

—F.W.S.B.
%

rodos buvo nusi- 
jojo pribuvimo.

S. J. MOCKAITIS 
LAIVAKORCZ1U AGENTAS 

224 S. MAIN ST. 
SHENANDOAH, PA.

Norinticms važiuoti in Europa, 
parūpinu Paszportus. Siuncsiu 
pinigus in visas dalis svieto. Par
traukia szeimynas su vaikais, 
tujU kurie neturi Ameriko’nlszku 
popieru. Padarau rasztus del 
atėmimo daliu, ir visokius rei
kalus atlieku teisingai ir savži- 
ningai. Kreipkitės pas mane.

I

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKA3 GRABORIUS

28 Frack St. Frackville, Pa.suplyszusius sikudurius, su 
iŠžgėltusiu veidu, gule'jo iszsi- 
tiesus, be gyvasties, ant žemes, 
tarp szaszlavu ant supuvusiu 
sziaudu. Szniotas supurvyto 
maiszo apdengė josios nuvar
gusi kuiną, dideles akys žiurėjo 
baisiai užsirūstinę aut stovin- 
czio suuaus.

MILL PATTERSON STS., 
ST. 0LAIR, PA.dabar

ant tikrųjų atlankyt savo mo-szirdies liga, tai atsiunsk 85e.’b gaw.

mu7“’N«r^“‘Kep'.rata.”Ne^M-1tillcle ir molsti Josios atleidi- 
ga yra labai blogaa dalykas, bet mu- ino.
bu Nervu Preparatas užbėga Ui Ii- Sztai szvilptclejirnas loiko- 
gai kelia ir suteikia žmo^uUramu-|moįįvog, įr sustojimas trūkio 

davė jam suprast, jog jau rau
dasi ant viėtoš.

Iszlipo isz. trūkio su plakan- 
, szirdžia. Džiaugėsi, jog 

neužilgio paregės savo motina, 
nes szirdyje jaute kokia tai 
baime ir nerimauti.

Bego greitai, rodos kad ji

si musu gausius vaistus, taip vadini
mui ’‘Nervu Preparatas.” Nervu H-

bu Nervu Preparatas užbėga tai Įi Sztai szvilptelojimas loko-
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint. N. Y. ežia szirdžia. Džiaugėsi, jog I t ' i •

[ubalsamaoja ir laidoja mlrurioi 
ant rholdu kapiniu. Pagrabna paroti 
•šia nuo papraacalauilu iki prakU- 
niausiu. Panamdo automobiliui dal

I a a ai ■ * (B■ 1 1,1 * * _ .'I' U ** M. * _ & —

kitiems uasivatinijiinamM. '
laidotuviu, vąšeliu, kritautynle H

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitls, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Prlszakinls galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojania 
su stebetine paseknie per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THfe HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET I 

mm ▲ m <
 J,jREAPING, PA.
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nes szirdyje jaute kokia tai
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kas vijo, idant kogroieziausia 
» i1 1 .1? . • • * 1 ' • i •

nos. Ant galu stojo priesz ja.
j susi-

kuprihus senuke, ix>dos buvo
. ... . .. • /. < T, • i: ,> J

j stot į)rie ^rinczoles savo <moti-

Grinczele buvo maža,
I jl . . < • • 1 . * I *

I tai jo t i k ra ‘ motina, kuri jau 
’ j j_ • ♦ ■* 1 '

tai toji pati kuria pažino
pasirengus in graba. Bu- 
. >kuna ipąžino

isz JUWU diegu, gonuts jau

buvo 
vo

.t

j
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

----------- '

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del j asu
« h . a _ - - - _ l f ~ teIpinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio .. j_  b i j

I
EECHANTS BANKING TRUJJT CO.,
’ A Ika A * > a

1saugumo.
* ■ e -H

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą
į į, * I | iK B

dėl žmogaus kuris dirba
• • ° • Į g 1 «

—[ j. ~ ™ ~

p tai pinigas auga su padauginimu procento.

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
, ir czedina.

in ezita Banka o pereit^krinaite ir matysit*
Dėkite savo

n

fį
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'Vaikas isz Kadoro
I

Į

AMERIKONISZKI KADETAI LAVINASI SZAUDYME

Deszimties metu berniukas 
nesze glebyj gražiausiu gėlėliu 
ir žiurėjo in ta puse, kur viesz- 
leliu jo raitelis.
ir iiurejo in ta puse, kur viesz-

— Insdvaizduok, Katriute, 
tave jis sesutei: — tasai rai

telis vyksta in ta puiku miestą!
Katripto pažiurėjo in broli, 

lyg jo nesupratus. Daug miestu 
buvo toje pusėje, ir kiekvienas 
isz ju rodėsi kaimo mergelei 
dideliu milžinu, nes ji isz ma
žens nebuvo ju maeziusi, aug
dama kalnuotoje Kadoro apy
linkėje. Ji nesuprato, apie kuri 
isz tu miestu kalbėjo broliu
kas.

V*—

— Puikus miestas! — pa
klausė ji. — Apie kuri tu kal
bi Ticianai!

— Dar tu manes klausi! — 
tarė nustebės berniukas. — Jo
kie miestai nesusilygins su Ve
necija, garsiausiu szventojo 
Morkaus miestu!

Bet tasai pavadinimas nepa
darė juod-akei mergelei jokio 
inspudžio. Ji buvo vyresne už 
broli ir nemėgo svajoti. Isz 
žmonių pasakojimu ji atsiminė 
baisiausius tame mieste atsiti
kimus, ypacz apie tai, kaip ja
me būdavo daugybe žmonių. O 
ežia, kalnuose, iki szioliai už
tenka visiems duonos ir gera 
gyventi, nors Kadoro
netari puikiu rumu ir tu bran 
genybiu , apie kuriuos kalba 
kaimynai, buvę Venecijoje.

— Asz nesuprantu, kodėl 
tu Venecija vadini puikiausiu 
miestu! Musu audėjas Graici- 
anas, ten buvęs kelis kartus, 
tvirtina, jog Kadore geriau gy
venti ne kaip Venecijoje. Ten 
nėra kalnu, nėra gėlėmis pasl- 
puoszusiu pievų. Gal tau inky- 
rejo musu uolos, daubos, kal
nai gražus Kadoro apylinkes 
reginiai!

— O ne! Tu manes nesu
pratai, — atsake broliukas. — 
Venecijoje gyvena dailininkai. 
Koks asz bueziau laimingas, 
ten begyvendamas! Galeczian 
mokintis tapybos Beiliui meno 
mokykloje ir reikszti plaksztu- 
moje dažais visa tai, ka jaueziu 
sielos gilumoje.

Katriute buvo
mergele ir mane, kad, jei žmo
gus turi savo pastoge ir duo
nos kąsneli, tai ir geisti dau
giau nieko nereikia. Todėl bro
liukui atsake kiek susierzinus:

— Tu daug nieku plepi 
apie tapyba ir mena ir keistai 
žiuri in darba, kaip niekas isz 
musu nežiūri; jau visi kaimy
nai apie tave kalba, kad jei tu 
nesiliausi tuszcziai svajojęs ir 

nebusi geras 
ir tėvelis

szauke gryžt namo.
— ,Gal jie jau ęrąde^jo pint 

H------ --  "1 --- a U. !•__!----- - «

ir juodu skubinos naino.
Buvo karszta Birželio mene

sio diena, kada kalnu szlaituo- 
ir pievosb žydėjo daugybe

1 
diena turėjo but Geliu szvente, 
isz seno užsilikus, visi Itivlijos 
gyventojai rinko gėlės, pyne 
Igražius vainikus ir jais puosze 
savo namus, kiemus ir bromus, 
szventes iszkilmems pastaty- 
!tus.

Ilgai netrukus, Ticianas ir 
Katriute buvo jau namie.

Visas Kadoro jaunimas buvo 
susirinkęs didėlėje aiksztejc 
ruosztis szventei. Isz visu pu
siu skambėjo juokai ir linksmu 
kalbu atbalsiai.

Nors Kadoro bažnytkaimis 
buvo toli nuo didelio miesto, 
tacziau jo gyventojai minėtoje 
Geliu szventeje mokėjo gražiai 

neblogiau už pa
ežius Venecijieczius.

— Ar girdėjote, kad maln- 
ninko sūnūs. Salvatorius vyks
ta in Venecija mokintis lipdy
bos, — kalbėjo pindama vaini
ką viena graži juod-plauke 
mergele savo draugėms. —Nuo 
to laiko, kai tėvas pralobo, jis 

kaimas Įjau nenori, kad jo sūnūs butu 
malūnininku. Lai sako, buna 
skulptorius nes jam geriau pri
tinka. Salvatorius isz pradžių 
nenorėjo mokintis lipdybos, 
bet kai sužinojo, kad liudinin
kas gali greit ipagarsct ir tapt 
kokio nors dožo (auksztos kil-

vainikus, — tarė ji broliukui,

SO 1 
invairiu geliu. Kadangi kita

linksmintis

I
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VALIO!
LIETUVON

Tiesiog in

A

i

*

sąmoningą

niekus plopejes, 
darbininkas. Sztai 
nori tave leist amato mokintis 
pas kurpiu Luidži. Gerai ama
to iszmokes, turėsi daugiau 
naudos, 
nieko gero nesukursi, 
cziau tau mažiau manvt 
Venecija ir apie tapyba.

Ticianas tylėjo. Menas ir ta
pyba buvo jam labai svarbus 
dalykai ir ne viena nakti, kada 
visi namiszkiai saldžiai miego
jo. j*s galvojo aipie tai, kaip tę
va prikalbėjus, 
mokintis pieszt.

Visos apylinkes kaimynai ži
nojo, kad Ticianas daug piesze 
anglia ant akmens, lentų ir sie
nų, už ka karta ji pagyre kle
bonas ir patarė daugiau lavin
tis paiszyboje. Bet tėveliai Ti- 
ciano nesuprato. Jie jo darbus 
mažai vertino ir norėjo mokint 
kokio nors amato, kuris, ju su
pratimu, galėtu jam daugiau 
naudos duot. Gerai pieszdavo 
ir kiti vaikai, bet isz to jokios 
naudos negavo, 
iszauge gyvena 
amatą.

Ticianas savo szirdyj jaute 
begalini norą pieszti dažais, 
toes anglies darbas negalėjo isz- 
reikszt visu inspudžin ir svajo
siu. Ji viliojo garsi Venecija.

Dabar susimastęs Ticianas 
ėjo su sesele rinkt daugiau ge- 
liu.Tik staiga pasigirdo szvilp- 
tbkas, ir Katriute pamate kita 
J>roli| Franceszko, kuris juodu

turėsi 
o isz vienu svajonių 

Patar- 
apie

kad leistu ji

y

o dabar gerai 
versdamiesi

o * *

•isz Francuziszku 75niu milimetriniu armotu.

linksma minia ir n u vyk o in 
pievas.

Katriute tai pastebėjo, bet 
jokiu budu negalėjo suprast, 
kodėl Ticianas paliko szventes 
aikszte. Jos smalsumas perga
lėjo szventes pasilinksminimą, 
ir ji nuseko paskui broli. Paga- 

kad Ticianas

nopastebetu, ncszc prie griuvę-
• • i r m * * ~ • «« i 1 i

VALIO!

Lietuvos Uosta

KLAIPEDA
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Be Jokiu Persėdimu
»• ' r f t u

Baltiko-Amerikos 
Linijos Laivais

II

i 10 Me^u Lietuvos Nepriklausomy-
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

liau ji pamate, 
rinko gėlės.

Ka tu ežia veiki,
— paklausė ji brolio.

Ticia-
nai ?

Berniukas nedrąsiai pažiurė
ju, tarsi nežinodamas, 

ar pasakyti jai,
jo in ja, tarsi 
kaip pasielgti: ;
ar ne. Bet jis žinojo, jog sesuo 
ji labai myli ir kad tarp j u jo
kiu paslapcziu nebuvo, todėl 
pasako:

— Asz einu pieszt pa veiks

siu ir davė Ticianui per užsili
kusi Įauga.

Nežiūrint in tai, 
žiedlapiai vos žymia dėmė te
palikdavo murinėjo sienoje, 
mažasis dailininkas nenugimi- 
ne ir nenuilstamai kure 
paveikslu.
tas, jis ir nepastebedavo, kaip 
greit bėgdavo laikas. Taczian 

pats paveikslas jau buvo 
sesutei padedant, 

suspėdavo at i tin karnos 
nors j u ir daug

palikdavo

nebuvo

kad geliu

savo
Inkvepįmo pagau-

mes bajoro) draugu, tai jam la- iam atsako:
Įbai patiko. Tik pamanykit: kai 
jis pasidarys žymiausiu daili
ninku ir gyvens karaliszkuose 
rūmuose, mes galėsime drąsini 
sakyte, kad jis yra musu Kado- 
rietis.

— Asz nepastebejau 
Salvatorius
Norint tapt menininku ir gar- 
sesnybe, be tėvu turtu, 
dar ir paszaukimo bei ypatin
gu gabumu, insikiszc in ju kal
ba dede Sebastianas, 
gai gyvendamas
mieste, gerai žinojo miestelin 
gyvenimą ir ju paproezius.

— Suprantama! — pritarė 
mergaite.

— Tacziau be pinigu nemo 
kina. Opiniguoezius gali visko 
iszmokt, baigės kokia moky
kla.

, kad 
mėgsta lipdyba.

reikia

kuris il- 
Bergąmo

lo.
Isz pradžių jo nesuprasdama 

sesuo nustebo, 
mane, kad jis juokauja

ir
baigiamas,, 
kuri
spalvos geliu, 
reikėjo sunaudot.

Karta, 'kada saule jau leidosi 
už kalnu virszuniu 
nys gine namo kaimine, 
nas ramiai stovėjo prie griuvė
siu, 
tos.

baigtas! Daugiau asz nieko ne 
galiu pridėt, — linksmai suszu-

) o picmc-
Tieia-

laukdamas ateinant sesu-

bet paskui pa- 
, todėl

Katriute! Jau dabar pa

ko negirdejo.
Tacziau Ticianas ten mokėsi 

tapybos ir geitu laiku, pralenk
damas savo mokytojus, pasida
ro Venecijos ir visos Italijos 
garsenybe.

Asztuonesdeszimt metu (gi
mė 1477 m. mirė 1576 m.) jis 
nenuilstamai kure savo nepa
prastus paveikslus ir ne vienas 
tu laiku dailininkas

Isz VISU

negalėjo 
hu juo susilygini. Ne viena baž- 
nyczia buvo ipapuoszta jo žy
miais paveikslais.
krasztu važiavo žmones žiūre*
ir gėrėtis jo kuriniais, ir taip 
skambėjo po visa žeme jo var
das.

Gyvendamas szloveje ir pa
garboje, Ticianas buvo pilnai 
atsidavęs savo darbui ir visa> 
jėgas paszventes
kuris teikė jam inkvepima kil
niam darbe.

Tokiu budu Ticianas j n rode 
savo kaimynams 
ežiams, kad ne blogi
toju, jei tos svajones buna vyk
domos darbu su pasiryžimu,

Visagaliui,

t

1

i

PENKTA EKSKURSIJA
Rengia Baltijds-Amerikos Linija Bendrove 

Laivu “Estonia” 21 LIEPOS (JULY)Estonia

KITI ISZPLAURIMAI:
Estonia” 21 Liepos “Estonia” 1 Rugsėjo
Lituania”7 Piuczio “Polonia” 8 Rugsėjo
—-------------------------- . - ■  - - -   -- -- - . - ... .. .. a    „ . „

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti aavo gimtaji kraszta. 

Kas metai vis daugiau Amerikiccziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvccziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti 
inspudžius isz Lietuvos

((

< <

l4

< i

Lietuviai deda visas 
ir iszsivcžtu malonius

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

jr <

siszkai keleiviu nevargina.
Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtaji kraszta neati

dėti, bet važiuoti pas savosios szia vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursija isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

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

315 So. Dearborn Str.
,Chicago, I1L

Union Trust Bldg. 
Pittsburgh, Pa.

• t rko jai brolis, kai ji prie jo prisi
artino.

Ji kaip stirna pasiszokeda- 
ma linksmai iubego in griuvė
siu vidų, T

— Žinoma 
pieszti paveikslu 
nėra dažu.

Bet brolio veidas buvo rim
tas, ir jis paaiszkino:
— Asz prisirinksiu invairin-

Rpalviu geliu ir jomis piesziu
esu paste-Įjos veido. Nustebusi ilgui žiu- 

4
juk ežia r..ne-

' is

labai
7

lengva 
ypacz kai

paveikslą. Nesenai < 
bojęs, kad gėlės daro spalvotas 
demes; asz ju maeziau ant ak
mens, kur vakar mergaites vai
nikus pyne!

Katriute nebuvo svajotoja, 
kaip jos brolis, ir ji žinojo, kad 
geliu demes, (ai dar toli gražu 
ne paveikslas, tacziau ji supra
to ir tai, jog ežia yra ne tusz- 
czias brolio prasimanymas, bet 
kokio apsvarstyto 
vvkdvmas.

Dabar jai
esąs

svajotoja

sumanyme

brolis pasirodė 
nepaprastas berniukas, ir 

kad jo svajones tapti dailinin
ku gal ir gales invykt. Gal Ti
cianas bus garsus menininkas, 

ir butn ir Kadoro gyventojai didžiūn
ais, minėdami jo varda. Ji pri
siminė kunigo žodžius, kad ta
sai, kuris kantriai ir isztver-

— Ta pati asz ir Ticianui 
kalbu, kada jis svajojo vykt in 
Veneciją, — pridūrė Katriute.
— Tėvas neturtingas 
gerai, jei Ticianas galėtu isz- 
mokt kokio nors amato, kad Ir 
pas Luidži. Kiek kartu asz jam 
esu kartojusi, kad mažiau sva- mingai siekia savo tikslo buti- 
jotu, o daugiau dirbtu darba.

Beveik visas jaunimas nusi
kvatojo, iszgirdes ta kalba, 
vienas isz minios atsiliepe:

O

nai ji pasiekia, ir pagaliau, kas 
moka pats sau pasigelbet, tam 
ir kiti padės. Ir ji sutiko bro
liukui padėt rinkt geliu ir lal-

— Ticianas! Bet jis niekur kyt jo sumanymu paslaptyje, 
dar pieszti nesiniokino. Jis nori 
statyti boksztus ant savo 
mu, kurie dar neturi paniato!
Ticiano veidas paraudo. Nors • •

tacziau buvo tvirtai 
nes, kad moka pieszti.
visiems inrodys, lai tik pasitai
ko gera proga!

Kad asz turecziau dažu, 
“tad jie liautųsi

mane vadine tuszcziu svajoto
ju. Jei asz nupieszcziau gera 
paveiksią, mane gal leistu eit 
tapybos mokslą. ’’

Bet dažai buvo brangus, 
tėvai jam jokiu budu nepirks: 
jis, ju supratimu, dar nemokė
tu su jais elgtis ir tik sugadin
tu dažus.

Kita diena Ticianas ant vie
no akmens pastebėjo spalvotas 
demes nuo sutrintu geliu. De-, 
mes buvo ryszktios, lyg kuo nu
dažytos, ir jos krito jam in aki.

ru-

teisybe, niekur nesi mok’no, 
insitikl-

Sesuo ir brolis prisirinko 
daugia-spalviu geliu, nesze jas 
in apleistus seno namo griuvė
sius, kuriu baltai isztinkuotos 
sienos buvo dar gerai užsilaku
sios. Retai kas ežia užeidavo, 

riogsojo

bet kai sustojo pijosiu vidų 
paveikslo, staiga pasfHarę rim
ta ir juoko szypsenb isznyko isz

rojo in paveiksld.
y <

lt'

— Broliuk, u
les Szvenpziausios paveiksią

— Taip, aįsako ^ieianas,—

Kadorie- 
i but svajo-

su pasiryžimu 
kantrumu ir nusistatymu.

Kadoro jam buvo pastatytas 
paminklas, žiūrintis iii pievas, 
kuriose jo sesute Katriute rin
ko gėlės jo pirmajam paveiks 
lui.

4 i

(sztai
ICcco

Dievis^kasis
ii divino

•l 1

4 4 
galvojo jis,

Jis tai ir apleisti griuvėsiai 
ju teyelio lauko.

Katriute norėjo pasilikt 
pasižiūrėt in brolio darba, bet 
Ticianas jai mandagiai tarė:

— Miela sesyte, asz labai 
noriu kad tu kantriai lauktum 
mano darbo pabaigos, o ir pa
veikslas isz pradžių visai ne
bus panaszus in paveikslu.

Ir ji sutiko ir iszejo vėl rinkt 
geliu, o brolis, iszemes isz ki- 
szenes kelius gabaliukus ang
lies, lygios sienos ploksztumoje 
pažymėjo savo paveikslo svar- 

f

pasisekdavo nepastebimam isz-<

ir
7 7

ir

biausius bruožus.

Ir del tu biednokeliu alų 
davinėjo, 

Pliovojo, ant niek nežiūrėjo.
Kas bus isz tokiu vaiku, 

Už kėlėtos metu?
Gerai, jaigu tėvas dikta sunn 

turi, 
Tai užstot už tęva gali, 

Kaip tai vienoje vietoje 
tėvas su sunum, 

Pas kitus atėjo,
Ir vienam vaikineliui mėlynus 

brylius užliejo.
Kas do priežastis buvo, 

Kad tuos brylius uždėjo, 
Bet jaigu tėvas kitus su 

sunum pjudo, 
Tai yra niekszai abudu. ♦ • •

Jau kad geri, tai geri laikai 
Ba kur tik pamatai, 
Pilni strytai žmonių, 

O vis pusėtinai linksmu, 
Bet Sentiklerej 'linksmumas 

negili uo ja, 
ai in didesni miestą važiuoja 

Vieni kad ka nusipirkti, 
Kiti kad smagiai laika 

praleisti,
7

I

Tiziano” 
Ticianas) 
k 4 * l v > 4 r

• gy- 
ventojai, rodydami in jo statu
la. Sziuo vardu sziandien ji mi
ni visas pasaulis.

ežia at va Fzihiotn Pančio Szven- sako ir sziandien Kadoro
cziausioji su kūdikėliu Kris
tum ant ranku, o žemai pana- 
szus in mane berniukas intei- 
kia jai geliu pint inėle. Sztai tas 
paveikslas, kuris senai buvo 
mano szirdyj.

Kiek laiko Katriute stovėjo 
ir žiurėjo, gėrėdamosi nepa
prastu brolio kūrinki. Tacziau, 
atsiminus, kad szis darbas turi 
nulemt brolio likimą, paskubo 
praneszt visiems kaimynams ir 
namiszkiams naujiena.
apie Ticiano kurini greit slin
ko per visa Kadoro kaimu ir 
no ilgai trukus griuvėsiu link 
ėjo nemažas būrelis žmoniu.

Ticiano tėvas, Antanas Ve- 
czelli, gryždamas in

Zinia

czein, gryždamas m namus, 
pamate juos ir, nesuprasdamas 
dalyko, nuseko paskui. Bet kai 
jis priėjo prie griuvėsiu, ,buvo 
susirinkę tiek daug žmoniu, jog 
negalima buvo prieit.

Isz visu pusiu buvo girdėt:
4‘Kaip jis sugebėjo taip pa

daryt! Isz kur jis gavo dažu?” 
Ir visi buvo taip sujaudinti pa
veikslu, kad pats tėvas negalė
jo gaut isz ju paaiszkinimo. Pa
galiau jis iszgirdo Ticiano bai
sa:

“Asz ji nupiosziau gėlėmis. 
Katriute man ju rinko, pąkolial 
asz dirbau.”

Pasigirdo žmoniu nusistebė
jimas, o senelis kunigas tarė:

— Gėlėmis! Tai yra kilniau
sias ir brangiausias Ticiano 
kūrinys. Geresnio asz lyg sziol
niekur nesu matos!

Antanas VeęzeUi apsidairo 
netikėdamas savoaplinkui,

ausims.
— Asz nesuprantu, kas ežia

Kęliu dienu tarpe, kada ,jain yra ir kodėl mano aunu giria

Tacziau jis niekam apie tai ne- vaizjos,
pasakė ir pasiryžo invykdyt 
savo sumanymu. Aplink ji visi! 
linksminosi, szukavo ir szoko' 
tautiszkus szokius, bet jis ju vi
sai nemato, insigilines in savo 
sumanymą. O kai jam pasitai
kė patogi proga, jis paliko
sumanymą. O kai jam pasitąi

1

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

TARADAIKA
r ’ »

Silpni*
- - / - --

Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
I ' . ■ ♦ .Į ■ į /

■ 1 1' ' ' # • ’’’ X-

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Kctvcrga ir Petnycyia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauium Name, Antras floras.
BS^—*11 II ■■■■■! II Į^l" "I—

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

Susirinko in viena vieta vyrai 
Linksminosi gana gerai, 

Atsirado ir mergina, 
Kuri arielkos ir alaus gere 

gana.
Kada gerai prisigėrė, 

Kone kožnam už .austi tvėre 
Ir kudlaczijo, 

Kiek tik galėjo.
Vyrai pradėjo jaja be

sarmate vadyti,
Ir konia in terla spjauti, 
Mergica 'baisiai perpyko, 

Ir namo sau nuvyko.
Kada josios brolužėlis apie 

tai dažinojo,
Visiems su kuloku grūmojo 
Norėjo vėl adgal sugryžt,

i

■<

Lietuvlsakas Graborius
K. RĖKLAITIS

■* / k ' jF* dLaldnja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke motereros. Priei
namos prekes.

610 W. Sprtire St., 
MAIUNOY CITY, PA.

306 MAIIKKT ST.,
TAMAQUA, PA.

i

si

Bet negalėjo iszjryst, 
Nežinojo pas ka nueiti, 

Ir prisiglausti. 
« • •

Szenadoryjo karezemoje, 
Suteszkino žmogui makaule 

Net kaulai byrėjo, 
. Ir kraujai teszkejo.

9

Žinogeli, genaus paliautum, 
Po k a rėžomas nesi vaikio turn 

Ir negirtuokliautum,
Tai nuo bobos su prosu 

, negautum.

7

♦

i

7

T

t

Kožnas skubina 
Ir gana.

O ka jaigu proto sto’kuoja, 
Tai žmoneliai paikuoju, 
Ir bobeles neapsileidžia, 

Ir tosios prie namines linksmai 
laika leidžia, 

Neiszluoja kampu, 
Neapžiuri ne vaiku, 

O jau ka viralas, 
Tai 'kaip jovalas.

666
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima iax priežasties tuom-laikinio už
kietėjimo. Prigelbati praasaliaima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus sslapume isstusstinima.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKA3 QRABOR1U3 

(Bell Phone 872) 
_ j r, *331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

sprukt isz savo namiszkiu a'ki-
• 1 * A J - • >

musu gerbiamasis kunigas?
' W w a ' ■a* ‘r i! « * .L< . t •

energingai ir greit 
tepdavo savo paveikslą, dažu’ 
vietojo vartodamas žiedu spal
vos lapelius. O Katriute lyg 
pnuksztelis tuo laiku bėginėjo
po pieva ir rinko broliukui vi-

A i > . • _ . i « / •

šok iii gėlių. Prisirinkus ju dau-
’1 41 n k. > H 4 M

t

ji atsargiai, kąd niekas

paklausė jis vieno kaimyno.
Jam nupasakojo viską isz 

eiles ir, kaimynai ji praleido,
pamato jis labai gražu pavoiks-
la, kokio lyg sziol dar fuokur 
nebuvo mates. *• s*

Nežinia, ar malūnininko su- * j ‘ 1 ii'ww i •
joje, ar ne. Apie tai niekas ulo
nūs Salvatorius mokeši'Vėneėi- 

l» ’♦ • ’ ■ 1 A » i • ' ♦ 1 ‘ •

‘I

'. i

W. TRASKAUSKAS“ * 4- «1■

PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
GRABORIU5 MAHANOY CITY

1*1 <

1 I

* • • •

Ana diena su forduku in 
Vilsberius nulėkiau 

Ba tiligrama gavau ir kome
dijų ten regėjau, 

Šlubose pilna alaus pridirbta
Ir munszaines bonku pridėta.

Jau kad linksminosi tai 
linksminosi,

Net pasigėrusios bobos aut 
kaklu kabinosi, 

Ir per žandus 'tviszkino, 
Prie katro tik prisikabino.

O galybe! kas do pliovones,
Laidoj* kilnus numirėliu. Pasamdo Kad negalėjo klausyti geri
automobilius del laldotuviu, krikss- 
tiniu, veieliju, pasivažinėjimo Ir t. t. 
530 W. Centre StM Mahanoy City, Pa
tintu veiiellju, pasivažinėjimo Ir t L 

*

žmones.

1 *'

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

laz Mahanojaue Jeigu kaa pftrel- 
kalaus mano patarnavime tai mel-

i
Telefonai 1?1,

Kuopoms bobos slankinėjo, džiu man telefonuoti o pribusiu in
Ir savo vaikus atsivedinejo, deszimts mlnutu.

t
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i ŽINIOS VIETINES r* -
— Sziadion, Ketverge pri

puola Szv. Vincento.
— Nedėliojo Marijos Mag

dalenos.
— Daugelis svecziu atva

žiuojanti isz didesniu miestu ir 
tolimu vietų kur nesiranda ka
syklų, yra iszbauginti per ki
tus, kad jaigu važiuoja atlan
kyt anglia-kasyklu aplinkines, 
kad nesirodytu baltai, nes mu
su aplinkinėje yra daug šuo-- 
džiu, dulkiu ir ulyczios neszva- 
rios nes viskas yra apdrumta 
su anglinėms dulkėms. Juokas 
ima girdint tokius apsakymus, 
o svecziai patys szirdingai nu
sijuokia kada pas mus rt t va
žiuoja ir pamato puikus kalnus 
pievas ir “czystus žmonis”, 
vietoje “suodinu velniuku“ 
lakstaneziu po ulyczias. Katrie 
karta atlanko “ 
gali susilaikyti atlankyti ir an
tru kartu.

ir
ii

U 
suodinu

anglines ”, no

— Naszle Magde Czikana- 
vieziene isz miesto ir jos drau
ge 
(Sagauckiene) isz Brandonvil- 
les randasi uždarytos Pottsvil- 
Jes kliostoriuje ant pakiltos 
praėjusia Nedelia. Praeita Su- 
bata skiepe Czikanaviczienes, 
432 E. Mahanoy avė. atsibuvo 
girtnokliszka puolis kurioje 
dnlvbavo abidvi moteres ir ko
kis tai vyras. Kaimynai nega
lėdami nukęst vėlybu riksmu 
davė žinia policijai, kuri pa
ėmė visus po savo globa, bet 
vyra paleido o abi “Urszules” 
uždare koze. Matyt Bert ulei no 

“h oteli s 
suplesze andaroka,, 
virvute ir pasikorė, bot ant lai
ko likos užtikta ir nupjauta Ir 
abi nuvežtos in Pottsville. Czl- 
kanaviezienes vyras likos už
muštas kasyklosia praeita me
ta.

Bertule Klingermanieno

patiko tokis

ant

todėl
pasida re

Lietu- 
darbuojasi

SHENANDOAH, PA. LietUVOS.
— Jonas Tamulonis, 336 E. 

Mt. Vernon uli., likos skaudžiai 
apdegintas per eksplozija gazc 
Maple Hill kasyklosia ir likos 
nuvežtas in vietinia ligonbutia.

— Jonukas Banaszausckas, 
15 metu, 512 W. Columbus uli., 
mirė ligonbuteje nuo szuvio in 
koja, kuri paleido jo draugas 
Leonas Milanovskis, 16 metu, 
kada apvoginejo ofisą 
Shenandoah kasyklų 22 
niaus. Jonuko koja likos 
pjauta idant iszgelbet jo gy
vastį liet daktariszka pagelba 
nepasiseke.

kasyklų
West

: .Tu
nu-

Scranton, Pa. — Andrius 
Jancicz isz Peck vilios, pasiko
rė ant medžio arti czionais. 
Maža mergaite užtiko pasiko
reli ir prancūze apie tai polici
jai.

arti

Minersville, Pa. — Tarp 54 
studentu kurie 
Katuli kiszku

mokinsis ant 
kunigu

brook seminarijoj, 
musu jaunas tautietis isz mies
to .Jurgis Degutis, kuris iszrin- 
ko sau dvasiszka luomą ir už 
keliu metu bus inszventytas 
kunigėliu.

Over- 
randasi ir

metu bus

turėdama 75 
Velione buvo

— Rengėjai 14-tos 
viszkos Dienos 
spareziai idant toji diena atsi
žymėtu daugiau ne kaip praei
tos. Szimet Lietnviszka Diena 
pripuola StTedoje, 15 Augusto, 
I>akewood Parko. Szimet toji 
diena bus didesne, nes žmonys 
žada atvažiuoti isz tolimesniu 
vietų sueiti su savo giminėms, 
pažystamiems, kuinais 
mutems.

ir ku-

— Marijona Marcziulioniu- 
te ir Emilije Aelksandravicziu- 
te, dirbanezios Krebs’o aptie- 
koje, iszvažiavo in Boston, 
Mass.,

iszvažiavo in 
dalybauti konv.cn i joj 

Rexall Aptiekti Susivienijimo.
— Ponios Jeva Vencloviene, 

Marijona Jenaiioniene ir sūnūs 
Juozas isz Nanty Glo, Pa., lan
kosi ant vakacijos pas ponstva 
K. Marcziuiioniene, 
Mahanoy Avė.

— Sziomis dienomis lanke 
si musu aplinkinėj pas A. Kve- 
deriene, 621 W. South St., ir

poni
su

poni

531 W.

pas gimines Tamakveje, 
Franciszka Butkevicziene 
dukteria Aleksandra ir 
Domicėlė Purickiene isz Bliss- 
ville, L. I. N. Y. Prie tos ptogos 
atlankė ir redysta “Saules,” 
kur praleido maloniai valande- 
lia pasikalbėja apie grožybia 
musu pukin kalnu ir aplinki
nes.

< i Saules

Seredoje atlankė redak-I

ei ja “Saules” ponas Adomas 
Vitlipas su sūnumis Antanu, 
Adolfu, Jonu ir Klemensu kai
po marezios Izabele ir Domicė
lė Vitlipienes isz Bridgeport, 
Ohio, kurie atliko kelione su 
automobilium pas Ona Stepu- 
laitiene ir Marijona Sznekienc, 
kurios gyvena Shaft, Pa., arti 
Shenadorio. Sveteliams patiko 
mnsn aplinkine ir žada tankiau 
atvažiuoti.

I
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ANT PARDAVIMO.

Naminiai daigiai, pecziai,
- . ■ . — • • »irkarpetai. Parsiduos visi ant 

syk arba atskirium. Parsiduo
da viskas pigiai.

Alex Prikauskas 
409 W. Market St 

Mahanoy City, Pa.
I

(t.59
ii

4 f
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Kristuport, Hl. f 1 \) trumpai 
ligai mire Katarina Butvilicnc 
6 diena Liepos, 
motus amžiaus.
naszle per 30 metu, Amorike
pragyveno apie 17 metu, palik
dama dideliam nuliudimia dvi 
sesoros, tris dukteres, penkis 
sūnūs, tryloka anuku ir keturis 
pra-anukus. Duktere Knzimie- 

Gronekione gyvena Herrin, 
, o Kvederieno, Detroit’c, 

Mieli., Adele Jokieiene, Kristu
port e. Paėjo isz Suvalkų redy- 

M ariampoles apskriezio, 
Gudeliu parapijos. Paliko Lie
tuvoje seseria Aniole Reklai- 
tiene ir Marijona Žemaitiene, 
kuri gyvena aplinkinėje Shen 
andoah, Pa., badai josios vyras 
buvo vargonininku.
ves atsibuvo 8 Liepos, su baž
nytinėms apeigoms Szv. Karo
li) k a pu ošia Herrin, III.
isz giminiu norėtu placziau da- 
žinoti apie mirti musu motinė
lės, lai raszo pas: ^Mrs. Kaz. 
Gronckiene, 409 South 8tli St., 
Herrin, 111.

ra 1
III.,

bos.

Laidotu-

Kas

Soldier, Pa.—Ne toli nuo mus 
Saksville, tūla Lietnviszka 
motore, kuri jau turi netoli 50 
metu iszbostino su kokiu tai 
Angliku in svietą, palikdama 
savo verkenezius vaikuczius Ir 

kuris parvažiavęs namo 
rado nuliudusius 
kaimynus, 
vim visas drapanas ir isztrau
ke visus pinigus isz bankos.

vyra,

tūla

vaikus pas 
pasi imdama su su

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dcntistas Mahanojuje.

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

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcsiu Atsi
ties. Su pagalba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Peralszku, Gralkiszku. 
Arablszku ir Clgoniszku burtlniku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra įsideda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka les Egipto Rubiną 
Salva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES — 
TIKTAI Už . . . c . .

Prisiusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus callto siusti stompomla.

W. D. BOCZKOWSKI-CO..
MAHANOT CITY PA.

™ 25c.

2M0GŽUDA NULEISTAS 
VISA AMŽIŲ KALĖTI. 
Sziauliai. — Kariuomenes 

tiesino sesija Sziauliuose *iia- ‘ 
grinojo sziomis dienomis žmog
žudžio Bajulio byla. /

Žiema nakti Bajulis insiver- 
že in ūkininku Viszvilio, Szi- 
moniu kaimo, Biržų apskrities, 
butą ir apipleszimo tikslu nu
žudo visa szeimyna — pati 
Viszvili, jo žmona Elzbieta ir 
tarnaite Borkovicziute. Po to 
jis padege narna, kartu su ku
riuo sudege ir jo aukos.

Teismas, 
nestijos i nata tyma, nuteisė Ba- 
juli amžinai kalėti sunkiųjų 
darbu kalėjimo.
KU KLUKSAI LIETUVOJE.

Vienas Katali'ku laikfasztis, 
Kauno paskelbęs, jog Liotuvo 

suorganizuota szaka 
Amerikos Ku Klūks Klahd or
ganizacijos, kurios tikslas bus 
knistis po pamatais 
bažnvezios. 
kada organizatoriai neinstenge. 
palsopti nauju nariu priėmimo 
ceremonijų Kauno. Buvo sude
ginta kryžius, o nariai buvo ap
sigaubė baltomis marszkomis.

žudžio Bajulio byla.

imant donum am-

je tapo

Kataliku
Sekretas iszejo,

118 METU JAUNIKAITIS.
Skuodas. — Czia pasimirė 

118 metu Dubinskas, kuris iš
gyveno visa savo amži nevedes. 
Jis buvęs seniau knygncsziu ir 
prie Rusu iszsedcjo pusantrų 
metu katorgoje.

ISZDAUŽE LANGUS.
Mariampole. — Birželio 13 

Mariampolos Valst. Ryg. Jono 
gimnazijos mokiniai apie 11 
valanda vakaro iszdauže save 
mokytojoms p-lei L. ir p-niai T 
langus.

Sziais metais daug mokiniu 
antriems metams. 

Tarp mokiniu ir mokytoju di- 
deliausi nesutikimai. Privelta 
daug pataisų. Ypacz daug pa
taisų isz Lietuviu .kalbos ir is
torijos.

Del langu iszdaužymo prasi
dėjo tardymas. Buvo suimti 
trys mokin’pii, kurie isztar- 
džius paleisti.
PAVOGĖ DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLA.
Sziomis dienomis isz Piva- 

sziunu vienuolyno Alytaus aps- 
skrityje iszvogetas Dievo Ploti
nos paveikslas ir nemaža kitu 
auksiniu ir sidabriniu daiktu. 
Spėjama, kad vagys atėjo isz 
anapus demarkacines linijos.

gyveno

paliekama

Buvo 
kurie

ANT KAIMO.

— Kaip ten Magde su svei
kata 'tavo vyro t

— Ponas daktare novos 
jam truputi geriau, tiktai kaip 
iszlipa isz prūdo, tai ji labai 
drugys kreczia...

— Isz prūdo? Kas jam po 
velniu paliepė lipti in prūdą?

— O-o-o-o! Na juk ponas 
daktaras jam liepini gyduoles 
imti vandenyje.

daktare

*

ANT PARDAVIMO.

Namas pirmos klasos padėji
mo, taipgi buezerne ir grosern^ 
prie 917 E. Pine St., Mahanoy

Labai gera bizna va 
Bell telefonas 184-R. 

ant virsz-nrineto 
. t.j.27

City, Pa. 
vieta. 
Kreipkitės 
adreso.

Valgiu Gaminimas 
-- IR—

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

Preke tiktai $1.50
I* *

W. D. B00ZKAUSKAS-00. 
MAHANOY CITY, PA.
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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” ėjo savo ke-

— vilnis neapykantos, veidmainys-

liu, nesze szviesa, apszvieta ir ramuma tarp 
prastu žmonelių ir sziadien stovi ant drueziau- 
sio pamato ne kaip kiti Lietuviszki laikrasz- 
cziai Amcrike ar Europoje.

Nevidonai ‘ ‘ 
temdyt, bet nepasiseke ir po 40 metu da tvir- 
cziau stovi ir prasiplatino po visas dalis Ame- 
riko ir Europos.

Stengkites mieli skaitytojai savo laikrasz- 
ti daugiau praplatint tarp savo tautiecziu, lai 
kožnas isz jus prižada ant prisiartinaneziu su
kaktuviu, 40 metu, prisiunsti nors po viena 
nauja skaitytoja. Ba ir prie ko turime kreiptis 
pu pagelba, kaip tik prie jus, mylemi skaityto
jai? Juk prisiuntimas vieno skaitytojaus ne yra 
sunkus darbas. Pasakykite savo draugams kad 
"Saule” ne tik yra laikraszcziu — bet gyvu 
draugu visu skaitytoju.

Imkitės visi prie darbo, lai “Saule” 
silauko du kart tiek skaitytoju ant savo ”40tos

Saulos” stengėsi jaja už-

SŪ-

gimimo dienos” kuri pripuola 27 Julajaus me
nesi, o tas priguli tiktai nuo jus.

Darbai gal pasigerins — trys doleriai 
ne sunku užmokėti ant viso meto ir priek tam 
aplaikotc puiku kalendorių kas metas dovanai.

Imkitės prie darbo tuojaus!

Katalogas Visokiu 
Knygų 

. ♦ -----

No. 100 Tukatantin Naktų 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didolu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikoi ap
daryta 1 audeklinais iszmargintais 
virszals. Didumas knygos 9% per 
colius. Pirkite o nesigailosito. $

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

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

No. 103 Vaidolota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, Isz- 
Irnta isz Liotuviszku užlicku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu

No. 104 Trys istorijos, apio Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bos, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Ncdarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaži ravimas; Josz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktoro; 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, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis Ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevaliojo, Javorovas ir jo kilu* 
tis, apio kupeziu kuris norėjo pigiau© 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Doives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitio apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmotije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 69 puslapiu.

No. lio Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzukaa iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszof- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu........................

' No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszllns, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, tėip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus...........1$«

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius isztel- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu-

L•..20c
No. 113 Penkios" istorijos, apie 

Burlke ir Burikas, Kareivis ir velnias 
- ■ — a * - k . »— 1 i, A * 94 ' s .. m

Ir
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

audoklinai©
• 6% 

irkite o nesigailosito. $2.00

$1.00

35c

25c

15c
(8 .dalis)
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Užlickos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu.......................28©

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............. 25©

No. 116 Istorija apie Slerata, 
puikus apraszymas. 119 pus

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

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

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

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

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

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kunlngaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis,

• No. 137 Pasiskaitymai knygelei 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres iss- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ko
tu r io* dalis moto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekurto lietuviai 
amorike praleidžia ssvonte Užgyml- I 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi- I 
elgti namie, ant ulycsios, susirinki- • a > a A O* O © ra© O
Uukninkos dienos, Žmonių skalelius, 
Saule geriausia vadintoji...........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. 20©

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas s©nam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu............. ........................16©

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute dūkta kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 put. .. .20©

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

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

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žudina- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokonlnka 
Bemadina. 61 puslapiu.............15©

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

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu............. ........................15©

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
Ir Alena, 
puslapiu ..........................................15©

No. 149 Asztuonios istorijos 
apio Dcdo isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzcs (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą joleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu. ... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. GI puslapiu.......................... 15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kajl- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 62 
puslapiu................ 15©

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

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

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

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu.............15©

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

No. 158 Koturios istorijos apie 
Kapitonas Stormficld danguje, Pa
bėgėle, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu........................... 15©

muosia ir t t, Žolių vardai, Tavo gi-

IBo

...204

Pavojinga klaida. 45

♦ -------- —--»■ "" - -■ ' j
No. 159 Istorija apie Markus it 

Aurciianas, puikus apraszymas. 116 
puslapiu.............................................2<M

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytcs laime, Per neatsar- 
guma in balta vergija, Pusiau-gyvenie 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake, Del pirsztlniu, Apie mirimą* 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, M>- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržiue- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knyguto. 100 pus.................... 25e

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

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos, 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargsze, 
Geras Medėjus.............. :............... 15©

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

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape Ir vynuoges......... 25©

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 

Idykio, Herodas boba, Kas nepažina- 
ta Dievo tas nepažinota tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu........................................... i

Į 7
No. 171 Vieniolika puiku istorijų 

su paveikslais, apie Džiaugsmo* ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 

■ IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kala- 
dos, Kaip Vincas ingalejo paciUk 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno 
Suvirsi 100 dideliu puslapiu

A

na 
..284
Sunuc

12f
25©

puslapiu .. 15c

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

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

*©*•*•••©•<•••*•••
No. 125 Trys istorijos apie Pa

skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ............. .... 15©

No. 126 Penkios Istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys • 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną, h ’61 puslapiu......................................15©

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Pclcniuto, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojui in Szventa žemo, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 68 puslapiu........... 15©

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

No. 132 Trys istorijos apie An-

15©

15c

35©

glorius 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 apie Urlika razbaininka 
48 puslapiu ..................................   15©

No. 136 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu........... ....2O«

No. 136 Keturios istorijos apls 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 

1••*•«*«•** 26sKas man naį&i atitiko (dsukb ?a«ąka tvproa. 121 puslapiu
f

20c

62 
15?

15c

25.

46 
15©

jaunikio.
.......26«

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu ir Sruoiis isz Lietuvos. 68 
puslapiu............................................. 15©

No. 173 Penkios istorijos apia 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas. 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu........ 25©

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

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

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

M

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

41

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

Druosiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isunargintais Vynsals 
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

▲PIK 8ZITA KNYGA

704 Dideliu Puslapiu.

“Tūkstantis

Gerbemaais Tomistai:—*
Sulaukiau nuo jusu sluncslamoa 

mano vardu knyga
Naktų Ir Viena" ui kuria tartu
szlrdlnga aeziu ir labai diiaugiuoal 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra tlngeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas ssventai ir sma
giai praeina. Abi visiems llnkiczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
•kaitydamas ftmogus apie viską tada 
pamirsit! Ir visokį rupescslai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, t
II d. Geguilo 1921m. 
Dv. Palasduonys.
Cseklsskea vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra Ui ketvirtu tedavimu toe puikios knygos, tas
* * * a * k k a. — 4 a * ■

r* ŽOKAB,

411

Tūkstantis Naktį

parodo kad žmonemi labai patinka. Taipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygoe Amerika $2.00 x 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOCZKAUSKAS - 00. MAHAN0T CITY, FA.’ J
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